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అవతారిక, 

ప్రక్కా-లమందు తేండోపతండములుగా తెనుగునాటకము లువ్చ 

తిల్లు చున్న విగ దా. సిందు. కొన్ని యనుబాదమ్మల్యు ర్ట న్నిస్వతం తే ములు. 

సంస్కృృతనాటక ములం దొలీతొ "విం చెనిగించినవారు నడునుంబొడమిన 

తవీయ సళాణానువాదములమర్యాద నవలంబించి తము యనుబాదముల 

యందు 'సంస్కృతమూలములందలి పాకృతాదిభాహా భేద వృపంచ 
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విషయమున పూరో్టకానువాదకులకు గతానుగతికులె 0. ఇట్లు జరు 
అని ౦ి య 

గు చుండగా బిచిత్యాఫిమాను " లొకకొందజు సంస్కృతేనాటక 
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మును గ్రామ్యభాపూభేనముల చే నిర్వహింపందొడంగుడు, వముజ్కొం 
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నాటక ములందు అట్ట భ నముంబాటింప సమకట్టిరి, కాని, హ్రాకృతాదులకు 

గ్రామ్యములం బెట్టక అచ్చ తెలుంగు బెట్టసాగిరి. ఇట్టినాటకము లెల్ల అఖే 

దములు, అరలు గ్రామ్య గ్రావూులు నని ము_ల్రెగలయినవి. 

అయినను. వ్ర క పయో గార్థము శ గ్రామ్య గావాులు 

గ్రామ్య త్యాగులునని యిరుదెగలు సేయవచ్చును. వతత్క-వులలో 

్రామ్యుత్యాగులు తమసంస్కతనాటకానువాదములలో నీచపా gy ము 

లకు_ఉ_త్తమభాషం బ్ర యోగించి భరతో క్షలతుణమునకుం దప్పి, తమ 
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స్వతంత్రనాటకములందును భరతముని ప్రో క్రమార్లము నించుకేనియు 
ననుసరింపక, న్వేచ్భామార్షమునం బడినారు. కాని సలక్షణవపు, అలజో 
అము, అను' వాగై పవవారమునునూ త్రము మానినవారుగారు. వైగా 

అ | న్య అరై క శ వారాప త్రి కలలో భ రతమతానుసారి గ్రామ్య గ్రాహినాటకములను (గ్రా 

నావే = తడు వర 

ములను అలకుణములను చున్నారు. కావున నివ్విషయంబున నాట్యశాస్తో 
జ ఆ క 5 వదెస్టలును తే ద్రచయితేలు నయిన పద్దలనిద్ధాంతేముం బ్రకటించుట 

'వెక్కు.భంగుల లో కారాధథనంబని తలంచి తదర్ధ మై రచించి యీకింక్షిణిని 

శ్రీశారడాదేశతకు నేనిప్పటికే అవ్బనముచేసియున్న కాంచికలో (గ్రుచ్చి 
నాండను. 

ఇందుడాపహారించిన ప్ర మాణాముల యందు త డాకరగత లేఖకము ధ్ర, 

కాది ఫ్టాలిత్చములను మార్చ నిజము తానుకూలముగా మార్పితినను 

మాట పుట్టునో యనిళంకించితి. \ 

ఈగృంథమును. 1899-వ సం! జూకొనెల 4వ తేదిని నెల్లూరి 
యాంధ్ర భామోభిమాని సమాజముచవారికోరికనై రచియించి వారి మహా 

సభయందు చపివినాండను. 

బది యము ద్రితదశయందుండుటను మన్ని త్రులును ఛారాకోటు 

సంస్థానపు దివానుగారునగు శ్రీబోడపాటి రాజన్నవంతులు బి. వ. గారి 

వలన విని వతన్తుద్రణమున కై ధన మొసంగిన పర్లాకిమిడిసంస్థానవు ద్వితీయ 

యువరాజుగారగు శ్రీ శ్రి శ్రీ వద్మనాభనా రాయణదేవు రాజా వారియెడ 

నాకృతజ్ఞ తను లోకమునకుం డెలుప్రకొను చున్నా (డను. 

మదరాసు. | 
"వే _ వెంకటరాయకాౌ।శక్రి). 

జనవరి, 1901. f అ 
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చేమకూర వేంకటరాజ వ్ర ణీత పద్య కావ్యము, అద్దములోని 

లిబ్బివ'లె రసికులకు నబ్బియు నబ్బనియర్థములచే నబ్బురశ్రమీసంగుచ్చు 
కాకలీగీత్రముంబో లె మధురంబయ్యు నస్ఫుటంమై రసికగోష్టులయందు - 

సందేవాంతచర్యలకుం గారణంచె న కాకిమెలకువలతో నిండి సంవూశరాను 
ఇ ae 

భవంబునకు రాక యున్న ట్టి యారసో_త్తర ప్రబంధము ఎల్ల వారికిని 

సుబోధంబగునట్లు శా స్తులవారి వ్యాఖ్యానముతో మరల ముద్రితమగు 

చున్నది, 

సాళంగధర చరి త ము. 
Ne 

పుణ్యవి శేపల్లబ్ధమృదుమధుర వ్యా షభ వంబున చేమకూర వేంకట 

పతి అమృతంవపుంనారగా రచించిన యీభ వ్య ప్రబంధము, సాహానిక్ర 

మృుదృణములపాలై ఈవితీవియ వూదండ చెత్తతో "ట్రింబడిన కరణం బుర 

ణించుచుండంగని బాగువటిచి సటీకముగా శీతా స్రులారు ముద్రించి 

యున్నారు. వూమొగ్గలువోలె తామే విడు శ్లేషలును చ్యాకౌపాకంబున 
నోరూర రసమొల్కురచనలును, వినివింపని వర్ల నలున్కు బరువులు నెరు 

వులుంగాని తొ"డవులును దీనిని అమృతీకరించినవి, 1 4 

© జ అశ ౦ ద హితలోపబేశ చంపును. ఆంధ్ర పువు 

చిన్ని తరగతుల యందలి బాలురకు బాలికలకును సులువుగా బోధ 

యగునట్టి శైలిలో సంస్కృతేహితోపదేశమునకు శ్రీ కాస్తులవారు కా 

వించిన యాంభ్రానువాదము, వ క్షే 4 



ఆం ధ్ర, సాహిత్యీదర్చణము. 

విళ్యనాథ కవిరాజకృత సంస్కృత న ంథమునకు సరియైన యారీ 

శ్రానువాదము. మూలమునందలి ఉదాహరణ న్లోకములతో చేర్చి ము 

ద్రించితిమి. వథమభాగము., ఇవ్పుజే వెలువడినది. వ్ 0 

వలరనానిమురుదతులాలంటోంజలనిరానదినాయ చాణణణణణాయునాదాంను. 

బొబి స లియు ద్ద నాటకము, 

డి(తీయము దృణము వ్రవ్వుజే వెలువడినది. ఈచిన్ని పొ త్తమున లీల 

సంరతుణము నై కుసుమసుకుమావముల నాత్మ వపువుల నన్ని సాత్క-రించు 

వారును నిజసడదాణారనముహిమసోత శాపాను ల్స్ హనామర్థ్యము కలవా 

రును అగు నర్ధాంగలత్షుల చే విరాజిల్లు చు, నిజబాహాుప రాక్ర మము చేత 

ఆనేతువింథ్యాచలము జమోను లేర్చరించుకొని మానము ప్రాణ 

మును తృణ ప్రాయము గా నొడ్లు దు, వలౌపరుడ్రాది రాజాధిరాజాధి 

పిత పీందూరాజ్య సంస్థాపక్కులై తు త్ర ధర్మడార్య వై దుష్యుముల చెత 

ష్య విక్రమ భోజులను మరవించుచుం ఈశ్వరళబ్దము అనన్యవిషయ మై 

పరమశివుని యందే వర్తించునట్లుగా దొరళబ్దము అనన్యకులనామ సా 

థారణముగా తమకులనామముళో నే సుఘటితమె వెలుగొందు పాభ 

వముగల విలమదొరలలో ఉదాహరణభూతులె న బొబ్బిలి మవోవీరుల 

పుణ్యచరి త్రము కర్పింపంబడినది. 1 0 

తాత వెళ్లిమిఠాదార్ 

శేషనిరశా సులు, ఎమ్. . క్ర శ్రీయుత శెవగిరిశా స్తులు, ఎమ్. వ. గారిగ్రంథములు. 

ఆంధ శబ్ద్బత_్ల (ము మొదలై నవి అచ్చగుచున్న వి. 



నీ | + (క) 

న్యు భాషా ప్రయోగ సిబం౦ ధ నోము. . 

త 

బిచిత్ధిము సరోషత్కృష్ట ప్రమాణము. 

పే రా ద | ~ నళ re విదక్భిగ్సెవితేః సక్ళిర్నతెసను ద్వెషరాగిఫిః | 

హృదయేనా భనుజ్ఞాతో 'యోూధర్మ్య_స్పన్ని బోధకత। మనువు 

హృదయా భ్యనుజ్ఞ చే నె"చిత్వము సూచితము. ధర్మార్థ కామ 

మోఠుము లనెడు నాల్లు పురుబూర్థములకును ధర్మ స కారణము. కాన 

నాచిత్య బావ్యామెల్ల శే యోబాహ్మృము. క శ్రేయస్పంపావక వివి 

"లెల్ల నౌాచిత్నాన వేతములె యుండవలయును. బెచిత్న విహినములు గ తె వా త్ర 
వ మాణము గావు. Wy 

కావ్యము Naess 

“వశే షక యః కావ్యమ్ ” నన్నయ, 

కావ్యాత్తరసము, 

“వాక్టంరసాత్త కం కావ్యమ్.” విశ్వనాథుండు. 

“శదదోహేపరికృకౌచవాగర్థా. 
సావాగ్యారసవృ త్తి! 

సాధ్యోహిరనో యఖథాతథంక విఖిః॥ నన్నయ. 

రసార్థము వాక్కు. వాగర్గము శబ్దశాస్త్రము. కావున బిచిత్య 

విపరీతమగునెడల శబశాస మప మాణము బజెచిత్భరక్షీ తమైన చో 
ద ్తఆు “౪ ర 

ప్రమాణము 
£6 ష్ — a వతి 

తజ్ఞా సమా చ దెళ్యా గ్రామ్యా చేయం చతుర్విథా భవతి; 

అల దం విచార్యమ్ | గ్రీవిధైవ వికృతి రనియమా డ్రామ్యా భవతి, 

వర్హన్యూన తాషధిక త్వాన్యాదృళ త్వ లతణా | తథాచ చతురంఛా 

భాచ్పుతి గ్రూన్యుయా సాకం వికృత శ్వాతురి(ధషం వదత; శజ్ఞకాననా 



ig గ్రామ్యుభాలూ వ్ర యోగనిబంధనము, 

చాక్యస్య కుతృచి స్వినియోగ ఇష్ట ఏవ | అన్యథా తత్పరిగణనం ముఖా 
(౮ 

స్యోకాగో | హీ నాన్యత్ర యు_క్ష ఇతి తత్తత్స భావవర్హ రెనో 
నే 

తి 

కార్యః | అత ఎవో క్ష మధథర్యణేన “గ్రామం త్తే కధ సాధు మ 
నన 

కంఠముఖాహి తాః ' ఇతిగ__కవిశిరా భూషణము 

6 el re గ ఇ ణా నన న Waa ఇ ష్, యు_క్షకి” జనుటయే తద్దమకము. ఇందునలన (గ్రామ్య సృయోా 

గంబువకు విషయంబును తదనుశాసనంబును ఉవన్న్వ స్టమెనవి. ఇట్లు 

వ్యాకరణ శాస్త్రము ఆన రతకముగా ఆత్త ప్రమాణముగా బ'చిత్యము 
ర్త చాన నం తాన + నస క్ష భా? వ్ క నుపన్వసిం చు! ను చుండగా, జ చిత వ్రసకమైన (గొవమ్యుమును 

మ్రుతి వధ్ంవ వ్యాకరణ సూశ్రావ “న్యాసము పాయుట నరిగాదు. 

అనుకాసనోక పనార్టిసము 3 న్ా ఈనిబంధన గ్యంథము సమా_ప్తమై 

నది; కాని, శిష్టసంవాసన ప్రదర్శనార్థము దని నించుకంత విస్టరిం చెదను, 

జ 16 క ఈ నె రు ¢ నది? వ॥ గ్రామ్య వయూగమున కచిత్య మెట్టుకలిగిన 

ఉ॥ కావ్వశా స్తసృష్టి వినోదకశణముగా .సా ింపబడిన 2, 
స =! Ce CAG 

భరతనాట్యశొస్త్రము 1 

కునే నవ వము బె సై వై ను కకీలపి తామహ। 

bist సీయకమిచ్చామోా 2 దృశం శవ్యంచ మవ్చవేత్ , 

నా 

కుత 

తస్తాత్స ఖ్రజాప వరం వేసం పఖ్బమంసార్వవర్ణి రు) 

నచ వెదవిహారోయం సం. శా ౫ శ్రాన్యమ్మాద్ర ద బాప 

G _త్సృీమాధమమ థా్యానాం నరాఃాంక ర న 
[బలల 

హీతోవ చే న జసనం ధృతి. ప , డాసుఖాి సల న్, 

అ 

= ద్యేతివాసానా మున్థానాంపరిక ల్పనమ్ 

వినోదకరణం లోకే నాటంమేతస యాక్ 

లాలన ప ©) 

- నముడీయు, 



U2 సభా వానుకరణము నాట్సుము, 

యూా౭ వేతెవోసాదవిన దాహ సాధుః 
సనన g అలో ॥ య క్ a మ స్వాదువ రాజ్వుఖాయ॥ దక దా క్ము, 

ప్ర! ఆఅగు:ంగావ్ర, గ్రాన్యుముచె వినోవము ఆనుభవసిద్ధమా- ? 

&l లోక వ్యవహారముదును కొన్ని యొడల అనుభవప్యి మే. 

అనుకృతి చే ప్రయోగమందు నిశ్చితము అనుక్ళత కిట్టి ప్రభావమెట్లన, 
అను కార్మ్నా నుకృతుల సాద్భళ్ న బోధ చే వినోదము లుగును. అందులె ఫి లని డై 
యను కార్యము ము స్వభావసిద్ధమె ప్ర ను సిద్ద మై యుండవలయును. కాననే 

స ష్ సా ఇహం చికు స్వభావాన్గుక్క (తియె నాట్యముణా విను వకరణముగా బృహ్హశో నిబంధిం 

రబ నన, ఈ క్రింది భరతే వాక్యములం గనుండు. 

XIX. 

వ్రితివ్భ. త్రింహానాట్బస్య శరిరరిపరికల్సితమ్ 

యూఒయంస్వభావోలోకస్య నాూనాశనో. నరో 
(ఫి 0) 

సై 
సోఒజావ్యభిన యైక్యుక్తా నాటక 'ంత్వభిథ. వు లే, 

యస్తాత్స (భావఃసంహృత్య స పాక జగతి క క్కమైః 

క్ వ్రయుజ్బ  తెజ్డాయ తేచ తెస్తా చ దై. సనాటకంస్త అత తమ. 

త నా కకాంచబలాబలం 

సంభేగంచె వయు_క్టించ తతుకు ర్యాత్తునాట1మ్. 

XXL | 

ol సేలావ ణవర్త- శైవ త Pa 

వర భావంకుర్వతే యస్య నెపముస్తా క్రి 

అ “క XXIL 

మ 
బే 



మళ వెషపూ వ యోగ నిబంధనము మ pe 

వూగ్యవృత్తానుచరిళం నాట్యమిశ్యభిధీయ తే, 

న. “నానావస్థా _న్వరాత్త ప్) 

జా వినయోవేతం నాట్న ఇమిత్యభిథీయ తే, 

టే పకన వారా నానావస్థా_న్తరాత్మి కా 

- నే పా ర్ ( గ సానా ర్వుసంనిథాత వ్యా నాట్స్ పాళోళపయో క్స్ ఎ్రైఫిక 

యానిశా స్తాణియధర్మాః యానిశిలాషనియాః కీ యాః 
= a 

లోకధర్శ పవృత్తాని నాట్యమిత్యభిసంజ్హ తమ్ 

xan? త్ వదన కలత వ స. స్థావరస్యచరస్యచ 

శా న ణనియమంక రుం నానా చేషావిధింవతి, 
(=) అంది J) a) 

నానారీలాః వ పకృతయః 9 లేనాట్యంన్యవస్థితమ్ 

తసాలోక ప మాణంహిొ జయం నాటుగ్టిగిప్క | యరూ క క్రృఫిః ధగ 

న. 

వ భే న సా 
స్వాభావి కనరూ అక పని ఇద్రజ్ఞనుణ్హ పె 

అత్మ రూపంనమాచ్చాద్య వర్ణ క్ క ర్ఫ్భూహ్మణెరని, 

యా కృశంయస్యయ ద్రూపం | వ్ పకృ "తా వగ కాతసృ తాద్భశి ఫ్ 

వయో వసానురూవేణ వ సృయోజ్యం రాజ్యం నాట్యకర్త ణి. 

యథాజీవః స క వరిత్న జైన దై హిర్రమ్ 

పరభావం ప్రకురు తే పరబేహముపా శ్రితః 

ఏవంబుధః షరంఛానం సోస్తి తిమ ససాస్త( ర౯ా 

వేషవాగజ్జలిలాభి శ శ్చేష్టాభిళ్న సమాచరేత్. 

1. 

న్యాకృతామయా ఫూర్వవూశీర్వ్యచన సంయు ౮ 
ars ఇల తద్వై 1 నుకృతిర్చద్ధాయ ఖ* దైత్యాస్సురై ర్లితాః, 

* వాక్కు_నసయిశము ఆవస్థయే, 
థ్ 

|i అనుకృతి యనగా రూపకము 



గామ్యుము స(భావ సీద్ధము, ఢిస్ట వు ప్రయు చక్రము. 

నానాఫావొవ సంపన్నం నానావస్థా_న్తరాత్మకవి 

* లోకవృత్రానుకరణం నాట్యమేతన్మయా సృతమ్ శ్లో 
యో౭౬యం నస్షభావోలో కస్య సుఖదుఃఖసమన్వితః 

సోఒజ్జాద్యభిన యో వేత. నాట్య వి. త్య భిధియ తే. 

XIII, 
ధర్మీయాద్వివి థా ప్ర, పో కా మయా పూరం డిగబో_త్తమా 

నాకికీనాట్యధర్శీ చ త్రయోర్యక్లా' సమె లశుణమ్. 

స్వభావ భావోపగతం శంద్ధం త్వవికృతంత థా 

లోకవారా కి యో వేశకమజలీలా వివర్సి తమ్. 
—o(U జ 

వా a ఎ అ క్ + సభా వాభిన యా పతం నానా స్త్రీవుకుషూశ్రయమ్ 

యదీద్భశం భవెన్నాట్యం లోకధరి తిసాస్త ER 

"యో౭_.యం స్వభావోలో కస్య సుఖదుఃఖ క్రి ( యాత్తకః 

cE ఇ సోజుత్రాభినయ సంయుక్సొ నాట్య ధర్వీ ప్రకీ_ర్థితా. 

విళ్వనాథకవి రాజు చృళ్వవ్రబంధంబుల నిట్లు నిర్వచించినాండు__ 

దృశ్య శ్రవ్యత్వ ఛేదేన వునః కావ్యం డద్విథామతమ్. 

దృశ్వంత త ఆాఖభినేయంస్యా ద్రూపారో పాత్తురూపకమ్. 

భ వెనవభినయోవనస్థా నుకౌర స్ప చతుర్విధః 

_ ఆజ్జీకోవాచిక త్రైవ మావోర్యస్సా త్హ్విక_స్తథా. 

ఛరతుండు నిట్లు వచించినాండు..__ 

VI, 

రసభా నాహ్యాభినయా ఢరి వృతి పవృ_త్తయః 

సిద్ధిఃస్వ రా_స్తథాతో ద్యం గానం రజ్ఞ్దస్య్థసం్మగ గవాం, 

ఆజ్జీకో వాచిక నై ఏన మావాోర్యస్నా _ర్రి ఏక స్తథా 

ద త్వారోఒభినయా్యాలే యేషు షునాట్యుం ప్ర, తిస్టి.తమ్, 

x వృళత్తాన్తాను కరణమృనలేదు కను 

+ అభినయము చతుర్విధమ్కు, ఆంగికవాచికాడిం 
? 



[1 గాం కకం రా ల = ౧ [గ 

“A play ought to be a just image of human nature.” Dryden, 
గ్ 

దేవానామిదమామన ని మునయః కా_న్లం శృతుంచాతువం 

రుద్రే ణే వముమాకృతవ్యతిక రే స్వాశ్టేవిభ _కృంద్విథా 

తె గుణ్యద్నవ మత్రలోకచరితం నానోరసందృళ్య తే 
నాట్యంభిన్న రు చేర్చనస్వబహాు థా వ్యేకం సమారాధనమ్. 

“రెగుణ్ళోన నవ వము” నాట్యము. తవోాభూయిష్టు వలకు వాక్సం 

స్కా-ర మకుదు గదా. ఇందువలన స్వభావానుకృతియే నాట్యమనియు, 
వినోవకరణ మనియు, విళవముగదా. కాన్చననే షన స్టేనా 
“త_త్తత్స్వభావవర్ల నే అని జె బిచిత్యసమర్థకముగా స్వభావము'నే చెప్పి 
నాడు. 

వెషవర్లశ శ్రు క్రియాదికమునై తము త _త్రత్వ్వభావసిద్ధము గానుండ 
వలయు నని భర తాచామ్యయ చెప్పియున్నా (డు. 

XXI. 

దేశజాతివిధాశేన నేహిణామపీకారయీత్ 

వెపంత థాచాభరణం క్షురకర్మపరిచ్భదమ్. 

అదేశయుకో వేపో హి నశ భాంజనయిష్యతి 

మేఖలోరనిబట్ధెవ వోస్యంసమువపా వయేత్ . 

తథా ప్రోషిత కాన్తాసు మదనాభిహతాసుచ 

వేపోనై మలినః కార్యః శిరశ్వా వ్యేక వేణికమ్. 

నరృనా చ్యాదిత రూపం స్వవేహపరివ_ర్రితమ్ 

నాట్యధర్మ వ్రవృ త్తం తు జయం త క్పకృతిస్థితమ్. 

వర్ణా నాంతువి ధింజ్ఞా త్య తథాప్రకృతిమేవచ 

కు ర్యాదజ్ఞస్యరచనాం దెళ జాతివయః శ్రి తామ్, 

దేవాగారా స్తుక_ర్హవ్యా వర్లచాప్పరస స్ట స్తథా 

¢ 

రు ద్రార్క-ద్రుహాణ స్క-న్లా _స్హ సపనీయ సమ ప్రభవ 



స(భావనీద్లమూ, శిష్ట పృయు_కృము. బ్రామ్యుము స్వభావ దమ్మ శిష్ట వయ్యా పిలా టై 

'దేళంకర్శచజూతించ పృథివ్యు ద్లేశసం శ్ర, న యమ్ 

విజ్హ్హయవ ర్రనాకా రై ఫురుహోణాంప్ర ప యోగతః, 

కిరాతబర్చరా నాళ ద్ర న న 

వున్దాదా క్రీ ణాశ్యాళ్చ స్రాయణత్నకి ఆః స్య్రృ్రతాః. 

శ కాశ్సయవనా శై వ పాహవాబెస్తాకా స్తథా 

ప్రాయుణగ" రాఃక _రృవ్యూ క్ త్తరాం సల్చిమాందిశ మ్. 

ఛౌవ్హణాః శ శ్రియాశై్పవ గారాఃకార్యాస్తక్రై వచ, 

వ యల్వవిషయమేములయంచే స్వభావమును ఇంతనిప్రుణముగా 

ననుకరింవ 'వలసీయుండంగా 'కావ్యస్వరూప సర్వస్వమనందగిన రై క్ర ను ఈోా 

గాంగములందు వ్రథానమయిన వాక్కుస్వభావసిద్ధము గా నుండవలదను 

మతము సమత మెట్లగును? 

ఆం ద్రకనుల యీ వయ్యమాణో దాహరణంబులం బరికింపుండు:. 

క, అల్ల దెకంకేపొనపొన 

శెల్లనిగట్టబుత మబ్బు బే రడుపాలమం 

"దె ల్లైడంజూచిన ధరణి 

వల్లభ సిరాను నేన వాలుమెకంబుల్ , మనుచరిత్ర, 

ఇందలి సీ శబ్బమ్మగ్రామ్యుము. దీనిని తద్భవమని సాధింప వ్య_స 

ప్రయాగ చెచటను లేదు. 

శా. ఓఉసామోయిటువంటికొండదరిలోనొంటింబులుప్స్పింగ ముల్ 

గాసిం బెస్ట్రైన సుకు ట్రనట్టడివిలోగల్లువిషక కనిక 

యాసంగట్టితి వేటిగడ్డ నిలునీవాయొన్న చో గనూడునీ 

శ్లేసుట్టంబులు తెచ్చి పెట్టుదురునీ!ం దేటిక లింగమా. శ్రీ కాళ. 

-మొక్కే-ముసామి-__- రామాభ్యుదయము 

సూనీనామేలుబాగాముగేసీనామ. _--- యయాతిచరి త్రము 

ఉ. శేరువవాడపీల్లి నరిశింసుు! సీకతమోయిబోగమ 

మ్మోరలయాటసూ_స్పిన రిముంగల దేముడ దెంతయిద్దిలో 



ర్ (గూమ్యభాపాప్రయోగనిబంధనము. 

తీవువ చూసగంటి మరితి త్రినిగుక్కిడ కూదువోడి కా 

లూక మొక్కబు స్షవ్రనపళోయనుమూర్జ్యుయుచంద్ర ద శేఖరా. 

షట్నక్రవర్తి చరిత్రమున నెంత గామ్యమున్నదో కని యెబుంగు(డు, 

గామ్యముచ్చరింపరాని చో 'పుల్చు” కథ _ యొట్లు చెప్పగ 

లము? నీచుడు తిట్టిన దుర్భాసలను న్యాయస్థానమందుః దెలీవి యెట్లు 

వానికి దండన గేయి-తుము? వసి వచ్చిన వో బాలమతాది భాషిత 

ములను యథాస్థితము గా నెట్లు తల్చుదుము! 

శిశువ్రు-నానా, తవ్వూదాదు. ఓయిబాబో గోయిందగోయించ 

ఎంతనీలోయి ! 

విపి ప్రియ ససస్వయం ముముముఖాసవం దేహిమే 
తత్యజ దుదుద్రుతం భభ భ భాజనం కాల్వానమ్। 

రి్భ ి తజల్సితం వ మవవశాతు-ర జ్లీదృశః [తము. 

గేహనిత హేత వేసహచరిఖిర థై కియత॥ సరస్వతీకంఠా ఛరణధృ 

( 

Ces 93 Gl 

oO వీపీ పీ వ్రి యే త్యాదులు ఆపథో బ ము లేగదా. 

Ls, సాధవఃపరికీ _ర్థితాః 

తవవళ _క్రివై కల్వ ప్రమాదాలస తాదిభిః 

అన్యథోచ్చారి తఃపుమ్మి రవథ బ్లాఇతీరి తొ be హారి. 

“హనిత్రెహీతవే”” అనువలుకుం దిలకింప్రు:డు 

ఉదాహరణార్గము. “అద్దా చెప్తా” “చంవేసి అని ప్రయోగించిన 

పూర్వ SES తత్స) యోగ ప్రయు క్రమైన వ్రత్యవాయ మెట్లు 

తప్పును? ఆగ్రామ్యము లేక వారికిని ఈవాదవ్యవహారము నిరూఢము 

కాలేదు గదా? అప్పకవి వెవ్చిన “వ్యవహారహాని” యనుమాట నిట నను 

సంథానము చెయు(డు 



_ప్రాకృతము సంస్కృతే గ్రామ్యము. న 

సంస wees ముల కారు సంస్కృత Su కదా. 

భ్ రతముని, XVII. ళీ 

ఏవ న్తుసంస్కృతంపాళ్యం మయా ప్రో క్రంసమాసతః 
పొాకృతస్యతుపాఠ వస్త సంప వ్రవమయ్యూమిలతుణమ్ 

ఏత దివవిపర్య_స్ట సం సంస్కారగుణవర్థి తమ్ 

విజయం ప్రాకృతం పాఠ్యం నానావస్థా న రాత్మకమ్ 

[సంస్కా-రగుణవర్డి త మృనుటయె గామ్యమనుట, “సంస్కా- రాక్ట్రో 

నియమోఒనియమాద్ద్యా  )మ్యం హియత్త పష భ్రంశళి అని నన్నయ.) 

IC 

త్రివిధంతచ్చవి జ్ఞేయం నాట్య యో సమాసతేః 

సమానళబ్దంవి భృష్ట్రం దేశీమత్తమథాపి వా. 

కమలామలరేణుతరజ్ఞలోల సలిలాడివాక్యసంవన్న మ్ 

ప్రాకృత బద్దె సు సవం 'సంస్కృతమపి యోగ నుపయాతి. 

యేవర్లాస్పంయు'క్తా స్ ఏరవ,ర్ణా_స్థ సనుతాంచాపి 

గచ్చ _నిపదన్యస్తా సి, ఖ్ ప్రా ఇతిజ్ఞైయాః, 

బ్రటునెంబడ కొన్ని ప్రాకృతశళశ బ్రములును కొన్ని వర్ణ వివర్యాస 

సూ త్ర ములును వెప్పంబడియున్నవి. అందువలన, ,పాకృతమున కప్పటికి 

లక్షణములు లేనట్లు ఊహనీయమైయున్నది. ఇందువలన, “పాకృతాదులు 

సలతణభామలు గాన వయోగింపండినవిి అనువాద మపా_స్తము. 

వవ మేతత్తువి జ్ఞైయం పాకృతంసంస్కృతంత థా 

అతజార్థ ఏం ప్రవఖ్యామి చేశభాపావికల్ననమ్. 

భాపూచతుర్ని థా జ్రైయా దశరూవేప్రయోగతః 

సంస్కృతం, ప్రాకృతం చై వ యత్ర, పాఠ్యం వ్రయుజ్య లే. 

అతిభాహార్థభాహాచ జాతిభాపాతశ్లా వచ 

తథాజాత్య _న్తరీవైవ భాషానాశ్యేప్రశ్ ర్తితా. 

అభిభాహోతు డే వానా మార్య్భభా మోతుభూభుజామ్ 

2 



౧౧ శ్యోమ్యభాబూప్ర యాగ నిబంధనము'. 

సంసార పాఠ్యసంయుక్తై 'సమ్య గా 9న ప్ర తిష్టి తా. 
జాతిఫాషోచ ప్రయోగసనముడాహృ తా 

మేచ్చళబ్టావచా రాచ భారతంవర్ష మాశ్రితమ్. 

వారివారి గ్రామ్యము ప్రయోగింపవలసినదని భావము 

వలయింతే ప్రయాస, సంస్కృతమా్ర నునం దనియరాదా,యనిన,.. 

యాథజాత్య _న్సరిభాపూా _గ్రామారణ్యపకూద్భ వా 

నానావిహాజ్జజావై వ నాట్యధథరి ప్రయోగజా. 

బసవ రాట్ గ్రాహ్యాములంట, మనుష్యులుగా 

అద - శై మము గ్రావ్యముకోకుండునా?! 

జాతిభాపా శ్రయం పాఠ్యం ష్వివిధంసముచాహతం 

ప్రాకృతంసంస్కృృతం చైవ చాతుర్యర్ల సమా శ యమ్, 

ధీరోద్ధ లేధీరలలి తే ధీకోదా త్రెతశ్ణా వచ 

ధీర వ్రశా న్తెచత భా పాఠ్యం యోజ్య స్తుసంస్కృృతమ్. 

వపా మేవతుస ర్వేహోం నాట్య కానాం ప్ర యోగజమ్ 

కరైరవ్యపదేశేన ప్రాకృతం తుప్రయోజయేత్ . 

ఖుర్ ఏర్యెణప్రమ _త్తీస్వ వళ ఏ ర్యేణప్పుతస్యచ 

దారి చ్వ్యేణప్రమ _్తస్య దారి ద్రే్యణప్థ్రతస్య చ 

ఉ_్రమస్యావిబ్రువతః ,ప్రాకృతంసంప్ర యోజయేత్ , 

వ్య్యాజలిజ్ఞ వ్ర తిష్టానాం శ్ర మణానాంతపస్వినామ్ 

భీత్రుచక్రనరణానాం చ వ యోజయేత్ , 

చాలేగదోపనసృశ్ట్రేచ శ్రీ స్త్రీణాంచ వ్రకృతౌ తథా 

నీచేమ త్రేసలిజ్లేచ ప్రాకృతంపాళ్యోమివ్య లే 
పరి వ్రాణ్యునిశా శ నాకం వాక్యేషుశ్ఫో త్రి యేషుచ 

ద్విజాయేమై వ లిజ్ష్ధాః సంస్కృతం లేషు 'యూోజయేత్ 

రాజ్ఞ ళృగణి కాయాళ్చ శిల్పకా రార స్తధై వచ 



ఛాహాఖిద నిర్వహణమునకు సెచీత్యము మూలము ౧౧ 

"కాలావస్టా నరకృతం 'ఇరూూజ్నంపాఠ్న్గుంతుపంస్కృతమ్. 
. థ్ --2 తి ఫి 

నృపపత్నా పభ వ త్చాఠ రిం సంస్కృతందిషజస _త్రమాః 

శ్రీ డార్గంసర్షలోకస్య ప్ర యోగనస్యసుఖా శ్ర యమ్. 
కలాభఖ్యాసాశృయంచై వ పాఠ ఫం పళ్య్వాసుసంస్కృృతమ్. 

కాలోవచారజ్లానార్లం శీ డార్థంపార్థి వస్వతు 
క థి రు థొ థ 

నిర్జష్టంశిల్ప కార్యా స్తు నాటశేసంస్కృతంవచః. 

ఇట్లు 'వెళ్యాశిల్చ కారిక లకు జెచిత్వము చేతన సంస్కృతము 

చెట్టితిమని భగతమవోముని దండోరా వేయుచుండంా, స్రీళూధ్రా 

దులు సంస్కృత నుచ్చరింవరాని ాతువువె వారికి ప్రాకృతము పెట్టం 

జకిన వి” అనుట సరిగాదు 
kL) 

ఆమ్నా యసిద్ధ ంసరాషసాం శుభ మప్పరసాంభ వః 

సంసన్హా బేవతానాంవై తద్ధిలోకోఒనువ ర్త తే. 

ఛన్దతః పాకృతంపాఠ వెం స్మ రమప్పరసాంభువి 

మానుపీణా స్తుక_ర్హవ్వుం కారణార్థ వ్య పేక్షుయా, 

నబర్చరకిరా తాన ద్ర విజడాద్యాసుజాతిషు 

నాట్య యో గతుక_ర్రవ్యం కావ్యంభావాసమా సే యమ్, 

జాతిప్వేతాసుసర్వాసు శుద్ధాసుచద్విజో _తృమాః 

శర నేసంసమా శ్రిత్య భాపాకార్యాతునాటే, 
సా
 ననా దానా నానా నా కాదా నానో కా వక ా నా వినా నాననా కానక సన ము నాననా నా గొ కోక, 

అథవాఛన్షతః కార్యా దేళభాపా ప్రయోక్త ప 

దీనివలన మ్లేచ్బాదులభావలు ప్రన _క్రించినపుడు వానిని సాశక్తా 

తృుగా ప్రయాగింపరాదనియు మన గ్రామ్యమునే మార్పులొనర్చి వారి 

ఛావమవ లె చేయవలయుననియు, నెబుంగనగునుగదా. ఆం ధ్ర మందు అట్లు 

ప్రస_క్రించినపుడు మన వెద్దలు అన్భభామా శజ్ట్దాపచారముగా రచించి 

ద్ జగ ల బర్త శిత 

యున్నారు. శీ కాళహస్తి మహాత్మ్యములో ధూర్హటిః. 
వ్ 



౧౨ గామ్యుభాహావ్ర యోగ నిబంధనము, 

సీ. బిజమాడు బేవరని జకృపామహిమంజె న్నా రునాయిల్లుబి-డారు నీకు 
నాకునీష్షిదార్చనము నేయనడలింగ మూ ర్చి నేకు రెవచ్చిమా ర్హమాడి' 
యొడయచి క్రేశనాయునికినీమజ్జ న మాడుశివార్చనమాడ బేకు 
వి చ్చేయుడిడిబూవెనీ కడియం బందుకో జంగమస్వామినాసదనమునకు 

గీ నోగికంబులుముచి మేలోగికమున 

నావంటి చదంబదయమిోా రారగింవ6 

శ్రు,తివనంబునుజుగమార్చనము లేక 

తనువువడనొల్ల రాసకందర్పయనంగ, 

అప్పకవి... 

క. నీతంబని చేశీయము 

జాతీయంబును వచించు నమీయమున నిజ 

మాతల భాపాకృతులను 

ఖ్యాతిగ ఘే చో క్తులాదిగాం గరా రురజా. 

క, శీతి మఘ్లెచ్చభావ శ్రుతిగ 

ర్లైతమగు నట్లయిన నీధరి త్రి నిదాని౯ 

మతిరోవి విడువంగూాడదు 

సతతము వ్యవవోరవోని సంధిలుకతన౯ా.___ 

అని సూత్రించి వై “బిజమాడు” నీసమునే యుదాహరించినాండు. 

వలయింత ప ప్రయాస, ఇన్ని భాషల రచింవనేల, ఇఛనములను జ ప్తి 

యుంచుకొొని రచించుట కడుం బయాసముగాడా, వీల కవుల నిట్లు వే. 
ప్రల? యనినః._. 

నానా దేశసముత్ధం హీ కావ్యంభవతినాటశే, . 
మాగధ్యువ_న్తి స ప్రాచ్యా Ma 

బాహ్లీకీదాక్రి ణాత్యాచ స_ష్ట మవ భాపహాః మకిర్తితాః. 
మాగధీతున రేన్దా) ణా మ 'న్మప్రరనివానీనామ్ ల్ 



ఆంధ్రమును మ్రేచ్చాదిభామలుగా మార్చవలయుట. ౧౩ 

చెటానాంరాజపుత్రైణాం శై 'శ్రైష్టినాంచార్థమాగథీ 

ప్రైచ్యావిదూప. కొదీనాం Me నిజా 

స ర రక నూరనేనావిరోధినీ. 

"యోధ నాగర కాదీనాం దాశ్షిణాత్యాథదీవ్య తామ్ 

బాహూ కభాపోదీచ్యానాం ఖసానాంచస్వ దెళజూ. 

శబరాణాంశ కాదీనాఎ తత్త గఫెావశ్చ యోగణః 

చ కారభావూయోకృవ్యా చక్షాలిపుల్కసాదిషు. 

అజ్షారకారవ్యాథానాం కాష్థయ న్రోవజీవినామ్ 

యోజ్యాశబరభాపాతు కించి ద్యానాక సీతా. 
గవాశ్యాజావిరోవాదిఘోషనస్థాన నివాసినామ్ న్. 
ఆభీరో_కిణకాబరీ వా ద్రావిడీ ద్రవి డాదిషం 

సురజ్షాఖన కాదినాం సౌణ్ల కారా గ రక్ష కామ్ 

వ్యస నేనాయకానాంస్యా దాత్శరక్షాను మాగధి' 

నబర్భరకి రాన ) ద్రవిడాద్యాసుజాతిషు 

నాట్యప్ర, వం! _ర్హవ్యం కావ్యంధా పాసమాశ్ర యమ్. 

చెంచులు, గొల్లలు, చండాలురు, ఆటవికులు, సిపాయుల్కు జూద 

రులు ;బొగ్వ చెయువారు, వేటకాండు, సనా కార $ 

ప్పరలు —9ట్టి వారికి వారివారిభాెషలు ప్రయోగింపుమని యిటనా 

దేశము. ఇట్టి విభాషాభేదములను సయితము మహర్షి మయొంతయక్క_జతో 

నుప చేశించినాయో యరయుండు. ఈభాషయందుమాత్ర, ము జాతి ఫదము 

లకు విఖభాపూభేదములు అక్క_జలేదా! అన్ని టికినివ్యాకృత మే వెట్టి చో 

"ఖీవము లలవడునా ? అజ్ఞాతములై న దూర బేశభాపషులవ తె తెరనేనిని 

మార్చుకొనుప్ర, క త. అశ మనము స్లుచ్భాదిభాసలవ లె 

మన గ్రానమ్యుమునె ప్ర, పస_క్టింబట్టి వార్చుకొనవలయును. 

గజ్తాసాగరమధ్యేతు యేచేశాస్పంప్ర పకీ ర్పిలౌః 

వకారబసాంళాంలేషు భాహోాంతజ్ఞ ప, ప జ ౩ 
న్యా 



౧౮ గ్రామ్య భాషా వ, యోగ నిబంధనము. 

విస్ధ్రసాగరమ ధ్యేతు యదేశాన్మ తీమాగ తాః 

న "రబహుుళాం తేషు భాపాంతేజ్జః ప్ర యోజయేత్ , 

మ 
ప వ్ బ్ో సురాష్ట్రవ_న్తిదే సెషు వెత్రవత్యు త్త రేషుచ 

యుదేశా_న్తేషుకుర్వీత చకారబహాుళామిహా. 

హిమవత్సిన్ధు సౌవీరా న్యేచ జేశాస్సమా శి, ₹ క్రి 

ఉకారబనాంళాంతజ్ఞ _సేషుభాపాం ప్రయోజయేత్ ॥ 
యు 

చక ణ్వతినదీపారే యేచాక్చుదసమా Vu 

త కారబహుళ "ంనిత్యం తేషుభాపాంప్ర చుూూజయేత్ , 

వవంభాహావిథానన్తు క_ర్తవ్యంనాట కాళ్ళయమ్ 

అత్రనో కంయమయాయచ్చ లో కాడ్డాహ్యంబ్యుభై స్తుతత్ , 

“లో కాద్ద్రాహ్యమ్ ”_-లవణాత్. వ్యాకరణాత్. , అనలేదుగదా! 

ఇందువలన బర్చరాదిభిన్నములైన యీ బేళభాష లెల్ల గ్రామ్యుము 
లనియు, లతణహీనములనియు, వీనిని చక్క నెచింగినవారు అయే 

వ్ర యోగింపవలయునని యు ఎటుంగనివారు శౌరనేనిని ఉక్షప్ర కార 
మున మార్చుకోవలయుననియు, నాదేశము, ఈమర్యాదచే, ఆఅంధ్రరూస 

క్రములయందును గ్రామ్య భేదములం బ్ర, యోగించుట యావళ్యకమని 

యు, అందులకు లోకమే ప్కమాణముగాని లతుణ గ ంథము లనానళ్యు 

క్రములనియు, జాత్యాదిభేదములను గ్రామ్యభాపూభి వములచే నిర్వహిం 

చుట యత్యంతావళ్యక మనియు స్పష్ట్రముగడా, 

అగుగాక: ప తివేధవచన ములకు అవ కాళ మెక్క_డ? కలన్రగదా 

వెక్కులు ప్రతిపేథో కులు, ఈ క్రింది వికృతివి'వేక కారికలం గనుండు,__ 

తదల్బమపినో వేశ్యం కా ప్యేదుష్టంకథంచన 

స్యాద్వపుస్సున్దరమపి శ్వి కేశా శేనదుర్భగమ్. 
గౌర్జకామదుఘాసమ్య క్న్రయు క్రాసృ ర్య తేబుగ్థా 8 
దుష్న్రగయు క్రాఫునర్లోత్వం వ్ర యోక్తునై ృవళంసతి. 



గ 

వ్ర తిపేధములు ఆఅనువ క మ్ (గామ్యుమునకు, ౧౫ 

రుల ప్రా ప్రమాదాశక్నాణినింస్త నేత్ _ 

అథవాఫణినామిాళం చి నయేదృహాుశో బుధః, 
ప్రాకృ లేషడ్విధేచాపి వాల్సీకింవామ ేళ్వరమ్ 

ఛా్యాయేదశ్రతుమూ మేవ స్మ రేత్పణ్ణితసమ్తతః 
సన్మూలత్యాచ్చరూఢ త్వా ద్దహీత త్వాచ్చసాధుఖిః 

నాపృంళత్వమేతస్యా నియమాభావతస్తుతత్ . 
నివారణాయతనై్ధావ ప్రవృ _త్రిర్సిదుపోమభాత్ 

కవితో ఏపా శ్రితందోషం నై వకించిత్సహామాహా 

కామంసరో వలం కారో రసమ స్టైనిపిఇ్బతు 

తథాప్య గ్రామ్యు లై వైనం భారంవహాతిభూయసా __ 

అని మసీయ ప్రతిపతువాదులు దృశ్య ప్రబంధ నీచపాత్ర గ్రాన్యు 

వతివేధవరముగా నీపొట మాటిమాటికిం చాడుచున్నారు 

పది యుప క్రమ పూర్వకముగా సీచపా త్రములకు ప్రయు_క్టమైన 

_గ్రామ్యమునకు వతిపేధకముగాదు. “ప పహ త్తని కం కను. 

డు.9ది ప్రమాదముచే ఉవ na ప్రయోగించు నపశబ్దములకు 

చేధము, 

(0 - 4 33 అగ్రామ్యు తై వై నంభారంవహతి యన్న చో _గ్రామ్యమనణా 

నపశోబ్దమని వూర్షపతులు భ్రమపడిరి. దీనిత రాతి గంథముం గనుడు, 

కన్య కామయమానంమాం త్వంన కామయనగేకభమ్ 

ఇతి గ్రామ్యో౭యమర్గాశ్షా వై వై రస్యాయైవకల్బ కే. 

కామంకన్షర్పచత్రాలో మయి వామాక్షి నిర్ణయః 

క్వయినిర్మత్సర 'దిస్ట్ర్యే త్య గా మ్యార్గోరసావహః 

శ్ బ్దేవ గ్రామ్యుతా స్తవ సాసభ్యేతరకీ క్త ర్హనాత్ 
తమో షపమ్బుమా ము! 

శ చుమృనం దేహి మే ల్లార్యే శామచజ్డాలళ్న యే ” అని రసగంగాధరమం 
దచుదాదబారణ ము, సం | 



టా జ a ద అదం ౧౬ గ్రామ్య భావూ ప్రయోగ నిబంధనము, 

యథా * యకారాదివదం రత్వుత్సవనిరూవ జే, 

కనా [గ తే(నవాఫునః ర వృత్త్యవా కరక. సనవావునః 

దుష్ప్రతీతికరం _గ్రామ్యం యథాయాభవతః ప్రియా 

ల ఇళ్ళ రె ర కియా రా ఖరం వ్రహృత్యవి. కా నః పురహోవిర్యవానితి 

ఏవమాదీనిశంస ని వార్ష యోరుభ యోరపీ. 

భగినీభగవత్వ్యాది నన్న అసస న | 

పామరావిప్రయు క్షం య _త్హధ్ధా్సమ్యమభిథీయ తే. 

ఈ “ కామంసర్యోప్యా ” దిప్రబంథ మెచటనుండి .యథర్యణా 
చార్యుండు తెచ్చికొనెనో ఆ దండివ్రణీత కావా్యాదర్శముం గనుంయు 

దీనియక్థ మచ్చటి వ్యాఖ్యల చె స్పష్టమగును. దీనిక్రిని “ోగ్రామ్యం త్త 
ద్విధా. సాధు” అను నను కానవమునకును ఉత్స రాస వాద న్యాయకల్బ 

నము సాధువుగాదు “త_త్తద్యిధాో” అనుటచే నోష్మక్రమమునకు అను 
శాసనము, “ప్రమాదాత్ ” అనుటవే నిరుష క్రమమునకునిషేధము, అని 
సిద్ధాంతము. వూరవత్సుల నిషెధప్రమాణాఫసానము లు సమా _భృ ప్రాయ 
ములే. అనుష క్రమస్థలమందు చెద్దల నివేధవచనముల నేను చెప్పెదను థి థి 
వినుడు. 

వమువాభామ్యమందు___ 

లే2 సురాః "పాల ఘమూపాలయ వతి కుర్వ సః వరాబభూను 
_స్తస్థా ద్బా )హణోేన న మ్లేచ్చిత వై నావభాషితవై | ఫుచో్చోవహావా ఏమ 
యదపశోబ్దః | స్తై చ్భామాభూ మేత్య ధ్యేయం వ్యాకరణమ్॥ 

ఏ కై కన్యళబ్బస్యబహవోఒవ భ్రంకాఃతద్య థాగౌరిత్యస్య గావీనోణీ 
గోతానోపోతలిశ్తే ల్యేవమావ యోఒవభ్రంకా॥ః॥ 
వ వం. తో౭ళాస్రాన్వితస్య నివ ర్తకోభవతి। తద్య 

ఛా | దేవద_త్హళబ్దో దేవక్ణశబ్దం నివ్వరయతి న గావ్యాదీ౯॥__ 
3 £6 3 జ 

నాన్ ల * ఇది “పీకోటి” వంటిది, 



అల యి జ వతి మధములు అనువ కృమగామ్యమునకు ౧౭ 

వీనివలన పాకృతభాప, నెజింగినవారికి వట ప్రాకృళ్ణశ బ్బము లే 

అప భ్రంశములు గా గ్రామ్యములుగా ప్రయో గానర్హములుగా కేల్పంబ 

డినవని విగొోదనముగును. 

£6 రి జ” మ 92 గ్రాన్యుంహాయ త్తే పవ భ్రంశ 

Lau తుసంస్కృృతాదన్వ దవ భృంళతేయో9తమ్” 

కాననే భోజరాజు పహ్రాకృతాది ప్రయోగావసరమందు సమా 

థఛానము గా ఆ మ్లేచ్చితవ్యవ్యువస్థను చెప్పినాడు భాహ్యమంపఏట్లు ప్రత్య 

వాయజకకిదములు గా నష భ్రంశము అగా ఇరా ా నతబడిన యా ప్రాకృత 

ములనే సుఃడీ నిషేధ గహ మూళువులు సలతణములనింము సలత,ణత్వ 

కారణము వే దృశ వ,బఎధములం బ్రయు_క్షము.లాయెన నియు వాదించు 

చున్నారు. ప్రతిషేధమునకు విషయమే మవోభాహ్యముననే -చెప్పంబడి 
యున్నది... 

యదవ్యుచ్య లేఆచా రేనియమలితి | యాజ్ఞ; రృణిననియమః | వ్ 

వంహిొ శ్రూయతే యర్వాణ స్తర్యాణోనాను బుషయోబభూనవుః | 

ప్రత్యతధ రాణః వర్తావరజ్ఞః వివితవవితవ్యాః అధిగత యా థాత థ్యాః। తే 

తత్ర భవనా యద్యాన స్తద్యాన ఇతి ప్రయో_క్ట మ్యేయర్య్యా ణ_స్తరాషణ ఇతి 
అల న ra wo ల 8కు జ వ్ ప్రయుష్ఞుతె | యాజ్ఞ ర్క ణిపునర్నావభాప స్తే | తై ఃవునరసునై ర్యాష్షైకర్య 

ణ్యవభావి.తం తత స్తవరాభూతాః॥___ 

యాజ్ఞ కర్మ యందు ప్రతిషెధము. భోజరాజు మతాంతరసంకల 

నారము “న మ్లైచ్చితవ్యం యజ్ఞ దా” అని ఆఏ శబముంచెటినాండు. 
రై ౧౧ వ థి ర 

శబ్దకౌస్తుభ మందు . 

యాజ్ఞ కాణథ ది | ఆహితాగ్నిరపళ బ్దం స్కయుజ్య, ప్రాయళ్సి 

త్రీ మాంసారన్వలీమిష్టింనిర (వేదిత! 
అవ ర్ల 

ఇ జల జి మో ర్తి ఇ 

వ్ర అ శ్లుని, వ్రృుబంధములందు ఉప క్రమవానము గా గ్రూామ్యము 

వెట్టవచ్చునా? 
రు 

8 



౧౮ గ్రామ్య భాపూ ప్రయోగ నిబంధనము, 

ఉ॥ వెట్టంనాడదని “వ్రమాదాత్ ” అనుచోటనే కెల్పినాండంగదా, 
ఆదిశేబ్దముచే భోజరాజుకూడ కూడదని అెల్పినాండు. 

వ్ర అస్లేని త _త్తజ్ఞాతి స్వభావ వర్ణనమందు వెట్టుట షట 

ఉ॥ కాదు అనుకరణ ప్రభానము చేత నది సురక్ష తము, 

“అదుష్ట తానుకర ణోతుస ర్వేషామ్। 

వక్రాద్యా చిత్యవళాద్దోపోపిగుణుక్యచిత్ 127 మవుటుండు, 
క్ 0 లాటీ 

“వక్తా ద్యౌచిత్యవళా_త్త తిను మాటను మణ రకుండు 

“అనుశా లేతుస ర్వెపాం దోషూణాంనై వదోవ తా విళ్వనాథకని రాజు. 

రుద (టు కారిక సవ్యాఖ్యావ తరిక ల 

అథ సర్వెషో మేవ శబ్బదోషూణాం విషయవిశేచే, పే సాథుత్వ్వం దర్శ 

యితువూహ:_ 

అనుకరణభానమవికల | మసమ్ధాదిస్వరాపత్ “గచ్చళ౯। 

నభవతిదుషప్టమ తౌద్భ | గ్వివరిత క్లిస్ట్రవర్ష్య ంచ॥ 

ఆసమర్థాదిదో_మె ప్టుష్టమవివదంవాక్యం వా పరివూర్లం న్వరూవ 

తోనుక్రి యమాణం దోహియనభవతి | యథావికటనితమ్చూయాః పతి 
మురుకుర్వాణా సఖి బ్యా పాషా 

కా లేమాషంసస్యే మాసం | వదతిశో కాళంయళ్న్సస కాశళమ్। 
జ్ రా అరు — / రొ ॥ ఫ్రై లున్చుత్రం వాపంవా ' తస్మైదత్తావికటనితవ్చూూ॥ 

శబ్ద్బక” స్తుఖమందు._ 

అథసావత్వాదసాధుతే త్యాగ్రహ_న్తథాపినవతిః | శబ్దస్వరూప 
వరత్యాత్ |అనుకరణానాం సర్వత్రసాధుతాభ్యువగమాత్ |! నహి హేల 
యూ “ెహేలయ ఇతి శుతిపారోపి ప్రత్యవాయజనకః శ బ్బస్వరూపమా త్ర, త్ర 
వరా ఏతే భిన్నా సవసాఫవచ్చేతితుభ్యమ్। . ..అనుకరణానానును కా" క 
ణార్భవ తాం సర్వత్ర, సాధుతాభ్యుపగమాత్ , 

గ 



అనుకృతి చే (గ్రామ్యునునకు | సాభుతగము, ౧౯ 

వాలిీకొకముః | 

అనుకరణం హి శిష్టాశిషప్టైప్రతిషిష్టేషు యథా లౌకిక వైది శేషు, 

భాహ్యుము, 

అనుకరణ) హిశ్ళిష్టస్వ సాధుభవతి; అశిష్టాప ప్రతిషిద్ధస్య వానైవ 

తద్దోషహాయ భవతి త. యాయ | యఖథాలౌకికవ ఏదిశేష! యథాలొకి 

శే షంవైవశేషుచ కృతా న్పేషు | లోశేశావత్ | య వవవమసొదదాతి య 

పక చే య వవ మసావధీత ఇతితస్యానుకుర్వ౯ దద్యాచ్చ 

యచేత చాధీయాతేచ సోఒవ్యభ్యుదయేన యుజ్యతే | వేచేవీ యవవం 

విశ్వసృజస్ప త్రాణ థ్యాసత వతి లేహామనుకుర్య౯్ తద్వత్స త్రాణ థ్యా 

న్సీత్ర సోవ్యభ్యుదయేనయుజ్య లే | అశిష్టా ప్రతివిద్ధంయథా | యవీవ మసౌా 

హీక్క_తి యవవవుసా హాసతి యవవముఖౌకణ్లూ యతీతి తస్యానుకుర్వ౯ 

హీక్కేచ్చహనే నిచ్చ కణ్బూయేచ్చ నైవతద్దోషా మస్యా న్నా భ్య్గుదయాయ | 

య స్తుఖ ల్వేవమసా ాహ్మణువా_న్సియ వవముసొ సురాంపిబతీతి తస్యా 

నుకుర్వ౯ (బ్రాహ్మణం హన్యాత్ సురాంవావీబేత్ సోపిమ న్యేవతితస్ప్యా 
త్ ॥విహమ వసన్యాసః॥యనై వంహా_న్స్ యశ్నాను హా_న్సి ఉభౌతె "హతః। 

యశ్వాపిపిబతి యశ్చానువిబతి ఉభౌతె పిబతః।య స్తుఖ'లేవమసౌ ాహ 

ణంహ_న్తి వవ మసౌ సురాం వా పిబతీతి తస్వానుకుర్వక౯ా స్నాతొను 
లిప్లో మాల్యగుణకళ్ధాః కధల _స్తమృంఛిన్ష్యాత్ పయోవావిబేత్ నసమ 
న్యేపతతఃస్యాత్ | వవమివాపి య ఏవమసావపళోబ్దం ప్రరమ శ్తేఇతి త 

స్నా న్లైనుకుర్వన్న పళ బ్బం ప్ర, ప్రయుళ్షుత సోఒవ్యపళ బ్దభాక్ స్యాత్. | అయంత్వ 

న ్యావళబ్ద పదార్థకః శద్దో యదర్ధ ఉపదేశఃక _ర్హవ్యః | నచాపశొబ్దపదార్థకః 

కబ్దో= పళబ్దోభవతి;అవళ్యం నై చేతే వంవిజ్లేయమ్ | యోపిమన్య లే౬.ప 

కబ్బపదార్థకః కబ్దే౬పశోద్దేభవరీతి అపశోబ్దఖ కేవ తస్యాపశబ్దస్సా్యాత్ 

నై పోపశోబ్దః || 

వ్రందులకు శబ్ద్బకాస్తుభ ము 

యత్తు ద్వితీ మృప్ర యోజన నిరాకరణార్థం వా_ర్రికమ్ ! అనుకర 



ల. 

ష్ ామ్యుభావాన్ర యోగ నిబ రధనన 

ణంపిశిష్టాశిష్టాప్ర తపి ద్ధెషి ష్వితి | త్రస్యాయ మర్గః | శిష్టస్యసాథోరనుకర 

ణంసా ధ్వేవ | అశష్టంచక్ ద్రతిషిద్ధంచ సాధ్వసాధుబహియ్భూతేం ఓిఘు 

భాది తస్యానుకరణ మవ్యసా ధే పతి; కదంతుఖా మ్యేదూపిత మేవ | హేల 

యో హేలయత్తి త్యాదేనాం శిష్ట వరిగృహీ కానా మసాధు తాయాం వీజా 

భావాత్ | సపహ్యూవశబ్దవాచకత్వమా, లె, తేణ తథాత్వమ్! ఆవశ బ్ద ఇత్యస్యా 

సత | నచ ప్రకృతివదనుకరణమి క్యచేనాసాధుతాతిదేశః। అ 

శాన్లీ స్రయస్యాతి డే డో యూూగాదితిదిక్ | తస్తా దాాక్సికకృతా దూషిక మహి 

వ్ర "యోజనం భాప్యురి త్యాస్టితమ్! 

భరతమహర్షి మదానుకృతినిట్లు చెప్పుచున్నాడు 

VII, 

త్రివిధ స్తుమవః 5 కార _స్రుణొ మధ్య_స్ట స్తథా థావకృష్ట శ్చ 

కరణంపక్వవిధంస్యా త్రస్యాభినయ్మః ప్ర, పయో_క్షవ వ్వః. 

కళ్చిన్న తో గాయతి రోదితికల్చి త్తృథాహసతికశ్చిత్. 
పరుషవచనాఖ థాయి కల్సి త్త శ్చిత్త థాస్వపితి. 

బో జ్ an వ న్య § ఉ_త్తమస_త్త ఏశ్ళేలే హసతిచగాయలతిచముధ్యమ వ్ర కృతిః 
పరుషవచనాఫి థాయీా రొదిత్వపి చాధమ ప్ర కృతిః, 

ర ్రేపిబతః కా ర్యా మనం న న... 

కార్వోమనత.యోవై యః ఖలుపిత్యా వ్ర విష్టస్స్యాత్ || 

సుశాపానానుకరణము స్వర్దమి చ్చునంట! అవళ బ్ఞానుకరణము నర 

కమునంగూల్పునంట ! అనుకరణము కూల్పదు, 

భూరిభారభ రాకా కాన్హః స్కంన్ట్ బాధతి కింతవ | 

నమైపు బాధలే స్కన్ట _స్తవ బౌధతి ాధతి బాధతే ॥ 

ఇందు తొలి “బాధతి” యేగదా వరిహాసీంవ వంబడు చున్నది, వ త్వ 
WY 

వాయ జనకంబు నగుచున్నది. 
గా 



(ప్రాకృతముల[గ్రామ్యుతకు ప్రమాణాంతరములు. ౨౧ 

సళ ్రామ్యుములన మలీకొన్ని ప్ర వ 

కగాసరిత్సాగరము, 

జ్ నలగ నె వార్యమణొ రుహోతత్ర, ష్లరస్థై శౌరి 
' 

os PT పృవిళ్యసదదర్శా న్స చ్లైవీంతామ్మన్ఫ్యువడి కామ్. 

వావుహ స్తతలన్వ స్త విషబ్షవదనామ్ముజామ్ 
జాలి aC a 

స్వచ్భము కఫ ఫలని భః పత్రద్భి ర్భాప్పబిన్దు ఖః 

“జవ్రవిరహోణనస హిజ్జం మాణొపరివజ్జ శీ తె 

విరహ్మోహిఅఆ స సహిజ్దఇ మాణ ప పరివడ్డణీ ఓ లే 

త త. చిట్టసు ఓలమ్బిడాణఇక్క_దరమ్ 

ఉహాఅతడదిల్ణ పాట మజ ణివడిటధువంవిణిన్పిహిసీ న 
wp 

ఇతీమందిపదీ ఖల్డం వఠ _స్తీంసాళ్ర్రుగద్దవమ్, 

నిర్యద్దన్హాంచువారిణ్యా గిరాప శం ముగ్ధయా 

విలోక్య తాంత థాభూతాం ప Teme an 

ఉపాయయానలజ్జళ్చ సభ యశ్చసభూపతిః 

వట మహారా ప్రీశానను అనగా ఉ _తృమ్మప్రాకృతమును ఆవ 

(భ్రంళమని వ్యవహరించియున్నారు, కనుండు. 

ce ప్రాకృత--నాటకాథా ప్రనీద్దే ఆవ శ్రంళళబ్ద భే దె, ప్రాకృత 

భాపూయాస్సంస్క్మృతశోబ్ద వశృతికత్యాత్ తథాత్వమ్”” అని బృహాదభి 

థానము. “అష భ్రంకో పళబ్దస్సాత్ ” ఆమరు(డు, “సంస్కృ తాదప 

శశ్యతి అనిరామా శ్ర మి. “కాస్తే స్ర్రేతుసంస్కృ కాదన్య దప (ఛంళతయోది 

తమ్” అని దండి సంస్కాశాన్టో నియమెోాఒ నియమాద్దా )మ్యుం కి హా 

యస గవ భంళఖొ అని నన్నయ. 

WEBER. 

“The more the language of the grammatically educated gained 

on the one hand inh purity, and in being purged of every thing not 

strictly regular, the more foreign did it become on the other hand 
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to the usage of the majority of the people who were witbout 

grammatcal training. In this way a refined language gradually 
disconnected itself from the vernaciulars, as more and more the 

exclusive property of the higher classes of the people; the estrange- 

nmient between the two growing more and more marked, as the 
popular dialect in its turn underwent further development. This 

' took place mainly under the influence of those aboriginal inhabi- 
tants who have been received into the Bralhmanical community ; 

who it is true little by little exchanged their own language for 

that of their conquerors, but not without importing into the latter 

a large number of new words and of phonetic changes and in 

particular very materially modifying the pronunciation. This last 
was all the more necessary, as the numerous accumulations of con-~ 
sonants in the Aryan Bhasha presented exceeding difflculties to the 

natives; and it was all casier, as there had evidently prevailed 

within the language itself from &n early period, a tendency to clear 

away these troublesome encumbrances of specch, a tendency to 

which, indeed the study of Grammar imposed a limit so far as the 

educated portion of the Aryans was concerned, but which certainly 

maintained itself and by the very nature of the case continued to 
spread amongst the people at large.” 

దీనివలన ప్రాకృతము సంస్కృత గ్రామ్యమని విశోదము, 

మోని మర్ విప్ణియమ్బు (Monier Williams)nారు తమ యంగ 

లశాకుంతలావ తారిక యందు ప్రాకృతేభోషలను “౮011066121 Sanskrit’ 

అని వ్యవహరించిరి. ‘COll0quial అనయా చేసూ ్రానుదొరగారు 
తమ నిసుంటునులో నిట్లు తెేల్పినా£ః_Colloquial, adj. సామాన్య 

మైన, గ్రామ్య మైన; language రూఢి గావుండేమాటలు, గ్రామ్య 

భాపష్క సామూన్యభాప, అనంగా కావ్యమందు రాని భాష 

కంకర పాండురంగ పండతులవారు ఎమ్ వ. “గెొడవనాము” అను 

ప్రాకృత కావ్యము నవ తొగిక యండిట్టు ద్రానీనారు ___ 

“The latter [Prakrit Poets] had neces- 
sarily to study their matter more. carefully in order to make up 
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theleby the deficiencies and the disadvantages attendant ypon the 
use of the Vulgar Tongues.” 

ఇందు “Vulgar tongues” ఆనుమాటను మణవకు(డీ, 

ఆగృంథమంటే మటణిలః._. 

“When weare on this subject we must not forget that only a 
few of the dialects in which the Prakrit of the ancient days existed, 

have been cultivated by being written in by some celebrated poets 

or authors and thereby brought to the front, while others which 
existed side by side with them have been neglected and allowed to 

die away,” 

“Cultivated” అనుటచేతను, “Vulgar tougues” అనుటచే 
ల గావ ర్త Ga తను | ప్యాకృతముల గ్రామ్యుత్వము లతీణసానతగమును విశడములు 

దత్తగారు (DUtt)— 

“This then is a sufficiently clear and definite fact, which is 
invaluable to the historian of India. We know the spoken tongue 
of the Vedic age, which has been preserved in the simplestand most 
beautiful hymns of the Rig Veda. We know the spoken tongue of 
the Epic Agc, which has been preserved in the prose Brahmanas 

and Aranyakas,. After 800 B. C., there was a growing divergence 

between the sboken and the written tongue. Learned Sutras were 

composed in the old Grammatical Sanskrit, while the people spoke 
and Gautama preached in the 6th century B. C., ina somewhat 
simpler aud more fluent language. What that language was we 
know from the edicts of Asoka, for the spoken tongue could not 

have changed very much from 477 B. C., when Gantama died, to 
260 B. C., when Asoka reigned. The spoken language of the third 

or Rationalistic Period, was an early form of Pali, by whatever 
names (Magadhi &c.) Antiquarians may choose to call it. And 

varieties of this language continued to be the spoken tongue of 
Northern India during the.4th or Buddhist Period. 

“In the ffth or the Puranic Period the Palt had been con- 
siderably altered anl formed into the different Prakrit dia legts 
which we find &:1the dramas of this period. The grammatical 
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forms of the Prakrit differ more widely from the Sanskrit tian 

those of the Pali, and historically too, we know that the spoken 

language of Kalidasa’s heroins was later than the spoken lan- 

guage of Asoka ” 

ఇట నిట్లు మార్పులు చెప్పుట చే నా లవణబద్ధము కాదని 

తెలియుచున్నది. 

కాళదాసనుని కాలముంగూర్చి వీబరు (Weber) ఇట్లు తెల్సు 

చున్నా6కు __ 

“ The form in which the popular dialects appear, and which 

as compared with the inscriptions of Piadasi, is extraordinarily de-~ 

graded, not unfrequently coinciding with the present form of the 
vernaculars, brings us down to a period at any rate several centu- 
ries after Christ.” 

దీనివలన రూపకములందలి ప్రాకృతము ఆ మాశకాలవు సంస్కృతే 

(గ్రూమ్యమని విశేదముగదా. 

రథ ఆ ఇ _ వ సాం ప్రాకృత వ్యాక రణస్య నిష్పన్న కేపి తస్యాద్య భా పామే 
భో చా లి ౮ వశ జభ చయోగో (గ్రామ్యుత్వమ్ ”_కవిశిరోభూపణము 

దినివలనను ప్రాకృతము సంస్కృత గ్రామ్యమని స్పష్ట పశు చున్నది. 

మణీయు దీనినిగాడ నరయుశుః_హృపీ. కేశ శా స్ర్రీగారు తమ 
కలతే వ్యాకరణావ తారిక యండిట్లు వానీయున్నారు. 

యే, 

“Lalla in his commentary on Mrichchakati says :— 'కేపూంచి 

న్మతే చతస స్రోఖాషాః | శౌరనేన్యవ _న్తిజా ప్రా చ్యామాగధ్య్వః | "కేషూం 

చిన్న తే, మాగథ్యవ ని నిజా SE హరన a బాస్తాకీదా 

స. త్యాచ స్రృఫామాః పహ వః _రితాః |! 1౯15 obvious from the above 

that the number of Prakrita dialects increased gradually and not 
gill at once.” 

జ్ గ్రంథ మనన ము 

“ Whether the pure Sanskrit Language remained a tere 
dialect for any length of time even in its native lan1, the Brahma- 
varta, seems to be open to question. But that the learned andl 
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“ Even when the reality had ceased to exist” అనుట చే 3 ఖా 

వషలనెల్ల.సాయా గ్రామ్యజనులు భామీంచుచుండిరనిలము ఆాహితును చ_నవి 

చారివారికి రూవకములం |బ్రయు_క్రమాయెననియు విశదము. మజీయు 

ఈభాషలు అంతరించిన యనంతరము సయితము భాయా భేదానిర్య్వహ 

ణము దోషముగాన్ను కావ్యత్వభంజకము గాను, లాతణికలుతలంతురని 

హృ, కేశవండితులు 'వ్రానీనవ్రా వాతను మవంజేర్చుండు. 

భరతముని ప్రృశరణలతుణమునం జెప్పిన నియమముం గనుండు.____ 

XVIL. 

యది వావ్రృకరణయు క్ష వేశకులస్త్రీకృతోపచారం స్యాత్ | 

అవికృతభాపాచారం తత తృతుపాళ్యం ప్ప వ, యో _క్రవ్యమ్॥ 

ఇందు “అవికృతభాపాచార్లమ్”” [భాపాణారములు మార్చక ] 
అను విశేషణము పూర్యో కృ క్రమయిన “6216 అనువూటతోం దుల 
దూ(గు చున్నది. re 

కథాసరిత్సాగరములోని యీ “మోదశే స్తాడయి కథను వినుడు: 

అశ కాతస్యమహిషీ. రాజ్ఞః స్తనభరాలసా 

శిరీషసుకుమూర్యాా క్రీడ న్తీక్లమమభ్య గాత్. 
సాజలైరఖిషిళ్పు నం రాజానమనసవోనతీ 
అబి వీనోదశె రేవ పరితాడయమాచమితి. 

కాన్రాజూ ద్రుతమానాయయద్బప కా 

'జ్లీ పున రేవమభాపత్ర 
శ్రే మోద కానాంజలా న్హ రే 

(ంమా మిత్యు_కృంహిమ చూతవ, 

గాని మాళ బ్లోదకళ బ యోః 

మూర్ల ర్థష్త గ్రంకథమిాద్భళః. 

జ్ఞా బా స్తృవిదానృవః_ 

ర్లీజ్ఞా శ్రానోషుగిత్యభూల్. 
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తతో హమవదంరాజకా వరైెరాషదళశ భిన్సదా 

జ్ఞాయ తేసర విద్యానాం ముఖంవ్యాకరణ నరః. 

అహంతుశిక్షయామి త్యాం వర్ష షక్కు_నతక్విభో. 

శులె సతత్పహసానెర్ష్యం శర్వనన్తాకిలావదత్ . 

సుఖో చితోజవఃశ్లేశం కథం కు ర్వాదియచ్చిరమ్. 

తదహంమాసషళ్కు.న 'దేవత్యాంశితయామితత్ . 

థం శ్రూతె లేషవె తదసంభావ్యం తమవేోచమహంగుపూ 

షక రానై స్త్వ్వయాచేవః శిక్రితేళ్చె  శృతోమయా. 

సంస్కృతం, ప్రాకృతంతద్యత్ a 
జామా త్ర యమిదంత్య్వ_క్షం యిన్మనుమ్యేషుసంభ వేత్. | 

అవిద్వాంసుండైన శాతబాహనుడు చేవియొక్క సంస్కృత 

ఛాపితమును [సంధివెలి గానేనియు] గ హించెననుట చేతను, _పాకృత 

చేశభాపలుశెండే ఇశనుండిన వనుట చేతను, రాజు పాక ్రతేభఖాషి యనియు 

తదీయ, స్తాకృతేము సంస్కృత గ్రామ్యమనియు విశేదముగదా. 

ము, ద్రారాతసములో పాములవాండ్ కండు ప్రాకృతేకవి. 

ఈ రుధ ధృట కారి కా తద్యా ఫిఖ్టలం గనుంయువ_ 

(ప్రాోక్రతసంస్కృతమాగధ విశాచభాహాళ్చ ఈూరనెనీచ! 

పష్టోఒ తృభూరిభేదో చేళవిసెమోదపభ్రంళః 

సకలజగజ్జ్ఞన్తూనాం న్యాకర ణాదిఖిర నాహాతసంన్కా-రః సపహాజో 
శత్రు తనన కట కవ స న ఆ 

వచనవ్యాపారఃప్రకృతిః తత్రభ వంసై వవా ప్రాక తమ్! తనల నం 

వాణం అదవమాగవావాణీ బ్రత్యావివచనాద్ వ్యా ప్రాక్సార్యంకృతం ప్రా 

కృతమ్ | బాలమహిళాదిసుబోధం సకలభాహానిబస్థనభూతం వచనము 

చ్వతే | మేఘనిర్షు కృజలమివై వైకస్వరూపషమ్ | తదేవచ దేశవిశేపాత్సరస్కా. 
haan 

రకరవాచ్చ సమాసావితవిశేషంసత్ సంస స్మృకాద్యు_త్తరవిఖేదా నాష్నో 
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తి | పాణివ్యాదివ్యాకరణ్లోదిత శబ్దలత్యణేనస-స్క-రణా  తృంస్కృణీము 
చ్చే! తథాచ, ప్రాకృతభా నైవ కించిది శవలతణాన్మాగధి కాభణ్య లే! . a 
. =. = .తథ్యాప్రాకృతమేవ క్పీది(శేమాద్రైశాచికమ్!. ..... ...కరారనే 
న్యవిపాకృతభావైన!, ..... తథా ప్రాకృత మేవావ భంళః | సచానై న్టీరు 

వ ‘ 8! తన్ని రి పనాగ రాభీరగ్రామ్యుత్వభేదేన త్రిథో క్షః। తన్ని రాసార్థము కం భూ 
ఇవ ఇతి | కుతః దేళశవిశేపాత్ కారణాత్ | తస్యచలతణంలో కా దేవ 

సమ్యుగవ నె యమ్. 

ఇట “లో కా దేవి యనుమాట వరహాలమూటగదా.- ప్రందువలన 

అప of ంశము రూవకములందు వ్ర 'యో_క్ర్య్యమగుటకు వ్యాకరణశ్యాస్త్ర 

పరిబ్మూ_కము హేతువుగాదని విశదముగదా. అద్ (గ్రామ్యమయ్యును 
కవిప్ర యోగా నర్హ్హ్యమయ్యును రూపకమర్యాదంబట్టి పాత్రోచితముగా 
వ యూ_క్షవ్యమాయెననం ట్ర మాణముం గను(డుః_ 

ప డ్భాహోచనిక. | 

అవ భ్రంశోస్తుభాపాస్యా డాఫీరాదిగిరాంచయః 
కవిప్ర యోగానర్ష త్వా న్నా పోబ్ద్బస్సతుక(చిత్. 

తథ్రాచోక్తం దణ్ణినై వ: 

ఆభీరాదిగిరః కా వ్యే మప ల్ ౦ళ ఇతిస్త ఎలా 
చూచే నుగ, 3 అ yn రౌ స్రైతుసంస్కృ తాదన్య దష భ్రంశోత్ర యోదితమ్.. 

"అవ భ్రంశ స్తుచత్రాల యవనాదిషుయుజ్ఞ తే 

నాటకాదావవ శ్ శ్రే విన్నాసస్యాసహీస్థ వః 

అన్యేచక్డాల కాదీనాం మాగ థ్యాది వ్ర యుష్ఞాలె 

ఈ ప్రకరణమువలన, ఆప శ్రోంశముచే మడిచెడు నన్న నీరసులు 
వూరగ్షంబునుండిర నియు దజ్జ్యా చార్య ప్ర భృతిరసజ్ఞులు వారిని దండించి 
ఆభాషను రూవకములందు నెకొ-ల్సిరనియునుంగూడ విశోదము. అటు 
తర్వాత దానికిం గలిగినవై భవముంగనుండు__అప (ఏ! ౦శ్ర మవా కావ్యము 



నీచపా తెలగ్రాన్యును జాళ్యలంకారము. 

మహాభారత నేతుబంధములవెంబడి పరిగణితమైయున్నది. 

సాహిత్యదర్పణము:-- 

అస్తిన్నా ప్రైపునస్పన్తా భవన్త్యాఖా్యానసంజ్ఞి కః. 

అస్మి కా=మవాకామప్యే, యశామవాోభారతమ్. 

(నేతుబన్ధాదిక మిట ను క్షము.] 

అన బ్రంళనిబ్థా స్ధస్మీక్ సర్హాః కడబ కాఫి థాః 

తథాష శ భంళ యూగ్యాని ఛద్దాంసీవివిథాన్యపీ. 

యాథాకర కమః ' సుథాక ర. | 

ఇందులకు చాళెంశునుగారి చకా ణానువాదముి.- 

TEXT. 

మ Hh No 562. The Cantos belonging to a great 

a Corrupt dialect poem writtén in any of the Corrupt dialects 

(&.pbhramsa). (Apabhramsa) are styled Kadavakas. A variety 

of Metres befitting the Corrupt dialects are employed in it. 

COMMENTARY. 

The Karna Parakrama or the Valour of Karna is an instance. 

ఈగ్రామ్య ప్ర యోాగమందు అసాధుతాషభావమా త్ నుగాక గుణ 

తషముకూడ చెవ్చంబడియున్నది. 

“అధమ ప్రక్రత్యు_క్షిషు క్షు శ్రామ్యోగుణఖ” అని కావ్యప్ర, "కాళ. 

అధమళతౌ ప్ర, ప కాశననె నై పనో ద్దేక్యత్వాద్దుణత్వమ్” అని టీక. 

వ్తట, గ కృమైన యీ గ్రామ్యము అపళబ్దరూపమయినది 

గాక పోయినను అధమవ ప్రకృతికత్వము అధమతా వ వ కాళనో చ్జేళ్యకత్వ 

తమును రెంటికి సమముగాన, ' అవళబ్దతూప బ్రామ్యుమునకును అన్నగా 

మ్య _కృగుుణత్వము నాస్టయలబ్ధము. i 
tail 

ఈగా ప్ర "యోగము గుణముమాశ్రె, త ముగాక. అలంకారము 

?నూాడ్ల్డనని హు. రాజు మ 
క కా 



a 7 జ ము. 30 బ్రామ్యుభాహా వ్ర యోగనిబుధన 

డ్ See వే ఇ Gn 7 Sg ల్ వైయాజాత్యాద యోబు ధ్రై 

జాతిర్లతిరీతివృ త్తి చ్భాయాముద్రో _క్లియు క్షయః 

చతుర్వింళతిరిత్యు క్రాః శ బలం కారజాతయః 

అథాసాంలతణంనమ్య క్చోదడాహరణముచ్య లే, 

తత్రసంస్కృతమి త్యాదిః భారతీరీతితిహ్య తే 
సాత్ (చి త్యావిఫ్ ర్వాచా మలంకారాయజాయలే. 

టీక! ననుశొబ్దేన సంస్కృ తాద్యన్యత మేనభవితవ్యమ్ | తతో్క- 
| కవే శ_క్రివ్యుత్పత్తో్య్గరంళః యేనాలంకార తాస్యాదిత్యత "ఆహ! నేతి 
బె చితాన్లేకృష్ణ వ వాలంకారః | అ _స్టిచసంస్కృ తా దేరపి తథా భావ 

వతి భావః 

సంస్కృ తేనై వశేప్యావాంః 'ప్రాకృ తేనై వకేచన 
. 'సాథధారణ్యావభిఃకేచి కే_చనమ్లేచ్ళభావయా, 

టీక॥ యద్యపి అర్జెచితీవూర్గందర్శయితున్ను చితా తథావిపా 
థఛాన్భమావెనయితుమ్ పృభథ కా గచితీమాహ సంస్కృతే నై వేతి! 

ఫ్ = న స్లుచ్చితవ్యంయజ్ఞా దా స్ర్రహనా ప్రాకృతంవదేత్ 

సంకీర్ణ ంనాభిజా తేషు నాప్రబు ద్ధేషుసంస్కృతమ్. " 

క॥ విప సీమూాప చిత్త గ | టీక॥ విషయాచితీమూహ! న మెచ్చి శవ్యమిత్యాద | మ్లుచ్చనమప 
శబ్దకి (ప్రాకృతం సంస్కృత భవమ్ | అభిజాతః శుద్ధాన్వ మః!" 

దేవాద్యాస్సంస్కృతం ప్రాహుః _ప్రాకృతంకిన్న రాదయః 
మె ౯ చాద్యంవిళాచాద్యాః మాగధంహీనజాత యః, 

ట్రీక్ర॥! అథ కేసంస్కృ తాద్యుచితవ కార ఫత్యత ఆహ | దేవాడ్యా 
ఇతి | ఆది శ హణేన బుషిభూమిపతి ప్రృభృత్రయః। ' 

సంస్కృ తేనై వకోవ్యర్థః పహౌకృ తేనై వచావరః 
శక్యో రచయితుంకశ్సి దవ భ్రంశేశజాయ తే, 



నీచపా క్ర గ్రామము జాత్యలం కార ము, ౨౧ 

టీక॥ వాచ్యాచితీందర్శయతి | సంస్కృృలేనై వేతి! యథాహిడేవు 
గహ (1 న 

తాస్తుత్యాదా సంస్కృతం ప్రగల్బ తే న తథా ప్రాకృతౌది | యథాసూ: 

వ్మవ స్తుస్వ్తరూపోట్టజ్క- నె పొకృతన్యని స్థవం నతఖథాస' స్కృతా చే 

రిత్యాది! 
నాతి _న్హంసంస్క్ఫృ లేనై వ నాత్వ _న్లందేశభాషయా 

క థాంగోస్టీ షుకథ యక లోశేబవుమతోభ వేత్ . 

టీక! విషయాచిత్త మేవ క్వచిద్షశెపే  కాదన్హి ప్రకర్ష మర్పయతీ 

త్యాహ ! నాత్య_న్తమితి | సమానబుద్ధిశీ€వయసాం వినోదార్షమాసనబ ల లి ధి థి 
గోపి! 

శృణ న్తిలటభంలాటాః పాకృతంసంన తే ౨ద్విహః 

అవ of ంశేనతుప్య చన్తి స్వేననా న్యెనఘుర్దజూః. 

ష్ష్ స్త జ్ టీక॥ దేశౌచితీమాహ | కృణ్వన్తీతి | లటభం మనోజ్ఞం | న్వేన 

ఘుర్హరజాతీయేన। 

Re అక్ణారా 

కేఒభూవన్నా ఢ్యరాజస్య రాజ్యే ప్రాకృత భావి.ణః 

కాలే థ్రీ సాహసాజ్యస్య శకేనసంస్కృతే భాషిణః. 

టీ$॥ సమయాచితీందర్భయతి | శేఒభూవన్నితి | ఆఢ్యరాజుశా 

లివాహనః | సాహసాజ్కో వికృమావిత్యః | గ్రన్దక_ర్త ఎ్రవూరజతయా 

శ్రీ) వదమ్! 

గిరః శ వ్యాదివ్యాః ప్రకృతి మధురాఃపాకృతధురాః 

సుభ వొో్చోఒప బ్రంశఃవరసరచనం భూతవచనమ్! 

వివగ్ధానామి స్టే మగధవమథురావానీభణితి 

నిబన్ధా య _స్తేపాం నల్పిహకవిరాబోవిజ మ ే॥ 

జల జొ Na: ర్ల జ ~~ కాం టీక! ప్రతిభార్థప్రాణనా జీవద్వర్శనా నివుణొ హీ కవిః | సవవప్ 

సర్వవపథీనతా దృగు _్రిసిద్దిసంవన్నః కవిరాజః। ఆతవవ విజయే సకలలో క 
ర ప్. నమా 

శాస్త్రవచన ని ర్మాతృభ ర ప్రక న్టైేణవర్త త్వే౭॥ 



తె గ్రామ్యభాపూ ప్రయాగ నిబంధనము. 

శద్దాసాథారణ్చైవ స స కీర్ణానాన్యగామినీ 

అవ వభ ప్రేతినాచార్వ్వై న్లాతిష్టోఢానిగద్య తే. 

టీక॥ తాసు ఉ _త్రమపాత్ర ప్ప యోజ్యాసంస్కృృతజాతిః శుద్ధాయ 

ఛా! ఉన్నమిలైక లు. | మధ్యమపా తవ యోజ్యా ప్రాకృ 

తజాతిళ్ళుద్ధా యథా! తు కొ ఆణే బ్రత్యాది. 

ఇక్షు వరుసగా మాగధికావై ఇ శా శెరసననర్ణిప భ్ర భ ంశముల శుద్ధ 

జాతు లుదాహ3ంప.బజియున్నవి.] 

ప్రాయికంమై తత్ | తేనకవేకఖ్మిపాయళ క్యాదిభ్యఃస ర్వా అపిసర్వ 

వ, యోజ్యాభవ_్త్, . 

Senate క. . యత్ర వాో ప్రబన చితిపరవశొః సం 

స్క) తౌదిజాత యోవివర్యస్య నే! యథాచసర్లబన్ధా దామధ్య మా దేరవి 

సంస్కృత మెవ!|ఖణ్ణక శాపరక భా దా ఉ_త్రమాదేరవి ప్రాకృత మేవ | బృహ 

క అన అ గ జో తృ_-థాదెవై శాచమేవ | వ స్తుబన్ధా దౌ అవ భ్రంళ వఏవేతి | . తత్రసం 

ధిసంభ్యజ్ఞ ఘటనా సౌస్థ వేన రసాపుష్యుతీతి భరతముని పృభృతీనామతి వ్ర 

కాళ వవ వచ్ధాః॥ 

మధ్యమపాత్రభూమి కాస్ట్రో తృమపాత్ర, ప్ర యోజ్యా సంస్కృత షా 

కృత యోస్సాథారణీయథా | సరే ఇత్యాది. 

[ఇళ్లు యిట సంస్కృత వై శాచికిల సాథారణ లోనుగా నుదా 

హరింహబడియున్న వి. ] 

వక్ష _కృవిషయాచిత్యాది ప ప ప, యోూజ్యా మి సత్యాయథా!. 

దుర్విదగ్ధాదిపాత్ర ప వయోజ్యా సంక్రీర్ణా యథా! 

అకటగుమటీచన్ల న్షజ్యోత్నా ఇ కలంకిలకోఇలో 

న న సన వాయుర్ని వార అవార్తిజ | 

అవిసఖిఅలార కాన్ క  స్తవాపీవనోముటే 

"నక జవకజంమానే నాద్భ ప్రియం వ్ర తిజావాుందా॥ 

శ శ శ్రవ్య ప్రబంధములు, t జాత్యలరి కారము లేకున్న ను, 



నీచషా చత తగ్రాన్యుము జాత్యలం కారము. ఏ౩ 

| | వవం సంప్కృత నువ రాస్త్రావభ్ర, ౦ళ యోగ _స్పిలతన్టులనత్. నంక్షీ 

సంత. శ 9909999౪ వీవం ప్రాశృతావ్థ్ర ౦ళ సంకరోపి ద్రస్టవ్య క్రీ, $1 కీ జా 

స్థా కీ వినోదా ద్యర్థానాన్యగామినీ eT | 

ఛీష్మప్రోకానివాక్యాని విద్వద్వ శ్రేషుశేర తే 

నేతిరిఖ్ళిరిఇవ్యేలీ తల్లతూహేవివల్లిదా. 

టీక॥ తల్ల =-అల్పసరః, తూహే=తోయే, వివల్లి డా=, ప సారికా, 

అప ఖ్ వాయథాః 

ముదేగహణఆాాణ ఉ తంధరిముగ్ల్షంణివహ తే 
య ఎత? © థి 

ణిచ్చఉసుందరితుహడవరి మ్ జె సురఆప్పవో ఆర్ధ 

| సయమపళబ్ద ద్ర యోూగతః అప భావి అవిద్యర్ని శ్లో త్రియా 

చో ప్రయుజ్య క ఇిక్యవ ధ్ర ఛష్టాజూతిః! అస్యా అవీచ వ 'జేసాధుత్త్వ 

మిష్యు లే! 

[ఏతత్పజాతీయము లే “వస్న్పారషరయ్యా,” “ఆనూటేశేమంశ 
షో 

న్నావే, కఓీలంజమ్మా ,”' బత్సాదులు.] 

టీక॥ ...ఇత్యాదిక మపశబ్దబవాంళ ల్వేన అవ భ్రహ్టా స్పషైవ సాతు 

కథమలంశార ఇత్వత ఆహా! నేయమితి!,. సరవ వహిలొకికః పడార్థః అఫి 

నయకతామధిరూఢః పరిత్యజ్య, గ్రామ్యత్య మధి ముఖీభూతోో విభావాదిషు 

కథంనాలం కారః[తదిదము_కృం ప్రయోగత ఇతి |! నచాపళ బ్ఞై"నాం వో, 

త్వమే పతివాచ్యమ్ | అనుకర 'జేతుస్వేషా మితివోషసామాన్యానలమ్బి 

నాగుణీభా వేన అస్వవిషయీాక ఎతత్యా దితి! 

ఇట్లు భోజమహా రాజునకు అలంకారము గాందోంచిన యప భ్రష్ట 

భాప. (ఆపభాషణానుకడణము, రూపక, గ్రామ్య ప వ, యూగము) నివేధలో 

లుభులకు వత, త ముగాందోంచినది! కే “నీవపాత్ర, ముల వ్యాకృత 

భాష, అనాచితృదోషదూపితభాష (అనంగా) క్వితృవ ము, అలంకారము 

గాం దోంచినది! 

ర్ 



ఇ చ గ ధనము. 3' గ్రామ్యభా షా ప్రయోగ నిబం న్! 

శజాత్యలం కారము చే శవ కావ్యతారదను ఆలంకరింపమి నంత 

వ్యమని లతణకారులు చెవ్పీకొనిన వై సమాఛానము చేత నిది దృశ్య 

కావములయందు, ఎంతయపరిహార్యు మో ఎంతేయావళో సిక మో మూ 

హించుకొనుండు. 

జౌచిత్వము కారణముగాదనియు, శ్రీ కన్నా ద్రాదులకిడిన సంస్కృ 
తము మడివెడుననుట కారణమనియు, త త సం శ్రీమద్ర 

ణఇరంగమల్ల నృపతి బెచిత్హ మే కారణమని వప్కి_వ వ పూకో క్త ప సుభాపషి, 

తభూపషణనములను కంఠమున ధరింపుఃజు ° 

ఈయాచిత్యము నుల్లంఘీంచుటచే నేమేనిదోషమా! ఉ_త్తరము 

వినుడు; 'కావ్యవ, కాశి కా రనగంగాధర కారుల చే వ్రృమాణేకరింవయిడిన 

యీధ్వనికార కారిక నవధరింపుడు:._ 

ని శత. దసభజ్ఞస్వ కారణమ్ 

శాచితో ఫ్టవనిబన్ధ స్తు రసన్యోపనిషత్ప రా. 

కావ్వప్ర, ప నాళ కారు డట్టుపల్ము_ చున్నాండు; 2A INE 

వవందేశ కాలవయాజా క్నాదీనాం 'వెషవ్యవవోరాదిక ముచితమే 

వొ 'పనిబద్ధవ్యమ్. ఉ_క్రంహాధ్వనిక ఎలా! ఆనౌచిత్యాదృతే. .. | 

రసగంగాధరమంది టున్న ది. 

అనౌచిత్వన్లు రసభజ్ఞహీతుత్యా త్పరిహరణయమ్! భజ్జశ్స పాన 
కాదిరసాడా సిక తాొచనిపాతజని కో వారున్తుదతా।తచ్చజాతి దేశ కాలవర్తా 

శ్రమవయో౭వస్థా ప్రకృతివ్భవవారాదేః ప వవబ్బజాతస్య తస్య యల్లోక 
శాస్త్ర సిద్ధ ముచిత జ. ద్రవ్వగుణ క్రి యాషితచైే ద్భృదః. =... .తథావిద్యావయో 

వళ్లాశ నుతహాధి రుత్కృష్టైః  స్వతో౭వ కృష్ట్రేషు న సంబహుమా నేన 
వచసా వ్యవవ్నార్హ రృవ్యమ్. .....తత్ర రత్యాదీనాం . భయాతిరి కస్థాయి 

ఇావానాం సమ తపి రతేః సంభోగరూపాయాః మునుే పస్యెష్యివో త్త a 



8౬ గ్రామ్మిభేమో ప్రయోగ సీబంధనము. 

పడదంట, , అమ్లే' వారిది చిత్తూరివారికినట. మటి దీని చేతనే సౌల్ల్వ 
మంట ! ఇవేసుండీ యవృ్భవిమ్నుగతులు మజీలము, ఎవరికి సౌలభ్యుము z 
నామాజికులకా ? కావని వీరియొకవాచము. కవికా ? కవి! కష్టమని 
ము క్క లపునాటక్రములలో ఆజవవమువేనీ భంగవడినవానే నిదర్శనము, 
చాలభ్యార్థము హాాణళభూవకములందు గ్రామ్యము వ్ర యు_క్షమనుట 

సారాణభాపూనభిజ్ఞ తం జక్క-_గం జాటుడమారముగానున్న ది. 

(2) ఇంకొక యా మేషము. ప్రాకృతము లెల్ల మన యాంద్ర 
ద్రావిడ కనరాటభావలవలె వెవ్షేలు ఫభాషలంట్క ఒకి పాకృతము వారికి 
మతీయొక, ప్రాకృతము బోధవడదంట, ఇన్ని భాషలు వకకుటుంబమున 

భావించుటచే 'బేచెలుగోపురకథయగునంట.___ ఈవిషయము పుష్క 
లముగా దత్తో తృరము. 

| ఆయ్ (3) _ప్రాక్సతములకు వ్యాకరణములుండిన హేతువుచే వానిని 
రూవకములందు ప్ర యోగించిరంట. ఇదియు ప్రాయికముగా దత్తో త్తర 
మే. అయినను; 

గౌడవహము, అవతారిక; 

“Till Hemachandra wrote -his chapter on Prakrit Grammar, 
Vararuchi was the chief authority on the construction of Prakrit 
dialects, and lucid and useful as his aphorisms are, they are not 
thorough, and appear to have been intended rather to explain the 
chief features of the corruption through which the more striking 
Prakrit words and forms derived their origin, than to givea com- 
plete treatise on the formation ofall or even most Prakrit words 
and forms, such as that which Hemachandra endeavoured many 
centuries after, to write regarding one of the Prakrit dialects. 

“The most complete grammar extant is that of Hemachandra 
(A. D. 1089—1174). Much had existed in Prakrit which was not 
explained by Vararuchi whose grammar was not intended to be ex- 
haustive, but merely illustrative of a few prominent facts. One 
or two of the Prakrit dialects are disposed of by him in less than 
twelve aphorisms of three or four words cach. And even Hema- 



మజీకొన్ని యా మేవ సమాభానములు, కి౭ 

chandra is not much more exhaustive in his treatment of some of 

the dialdtts. We may remember that Vararuchi must have had 
sufficient materials in living speech, if he had intended to explain 

the formation of all the dialects, but Hemachandra could only rely 

upon the scanty specimens of written remnants of some of the 

7772076 obscure dialects for materials wherewtth to form and 

tllustrate his rules regarding those dialects. 

తు శ స్ [ | బామచందుని "కాలమునకు (ప్రాకృతములంతేరించి కవనియు, 

అతని వ్యాకరణము వ్ర, 'యోగమూలమనియు, ఆ వ్ర యోగములకు 

వ్యాకరణము మూలముగాదనియు దీనివలనం దెలియుచున్నదది.] 

“We may safely lieve, therefore, that the Prakrit works must 
be regarded as written in genuine vernacular, if written when Pra- 

krit was vernacular, and in genuine Prakrit acquired by study i 

written after the language had become a dead language.” 

బ్రిందువలన ప్రాచినతరక వులు తమ రూవకములలో చేశభామలను 

స్వానుభవ జ్ఞ ans ద్రాసీనవాశేగాని చఏవినే సెర్చి వ్రానీనవారుకారని 
స్పష్ట్రముగదా. వ్రయోగాసంతరము ప్రాశ్యుతము లంతేరిపచుచున్న తిని, 

ఆంతరించిన విమ్మటను, వ్యాకరణము లేర్పడినవి. ఆవియును నసమగములే. 
వ్యాకరణములు లేనపుడే తదీయ ప్రయోగము భరతమునిచే 'సనుకిష్ట 

మాయెను. వాల్మీకి మూలసూత్ర, ss ఆకయు రామాయణకా 
రుడే న వం , సూ త్త ములుగాని వరరుచ్యాదుల వ్యాకరణ 

ములుగాని ప్రాకృతమున కెతమాత్రము చాలిన లక్షణములు గావు. 

Professor Cowell.—‘ ‘When the Greeks, under Alexander, came 

in contact with India, Prakrit seems to have been the spoken 

dialect of the mass of the a The ee of the rock-ins- 

criptions of King Asoka ... ... -.. ee ee ఎం 15 250 2 form 

of Prakrit. It also ర an nest part in ial the ancient 

Hindu dramas : for while the heroes speak Sanskrjf, the women 

attendants use various forms of Prakrit, the dialecécal variations 

being more or less regular and euphonious accordigg to the rank 
of tke speaker. The later grammarians include many varteties 



గ్రామ్య భాషూా ప్ర యోగనిబంధనము. 

under the name [ Prakrit] but most of them are prohably the subtle 
refinements of a later age; as the older the grammarias is," the 
fewer we find the dialects to be, and the oldest Vararuchi has 
treated only of four.” 

(1) రూపక గ్రాన్యుము చే ఫాపచెకునంట.___ఉవ కృమవంతముగా 

రూవకములందు వృయు_కృముయిన గ్రామ్యముచే చెలువ) లేనేలేదు 

గాని శబ్బ్దలతుణమెటుంగక పండితమానులు_ జవ క్ర మహీనముగా 
స్కయోగించు గ్రామ్యముల చేత పర పాండత్యాఫనయములకు మాస 

పోయి వీరియందు వ్రృత్యయముంచునజ్ఞులు చెడుదురు. 

“పతిమతి” [రాణి], ోకోకిలయాక్షలి కూడగు నధరి,” “అచ్చ 
రాంగనలు,” “భాసువుండగు గేతూవతీసుతుండు,” “యర్ హచ్చంద్ర 
వాసంబ్బ్కు” “ఎక్కడం బడదయ్యెడు” “సహ్న స్రాంశ్ళభీషవలోకంబు,” 
“అసురీలిలావతి” “విద్రుమలతా శ్రీ కాంగుళిశ్రేణికలు. .. చేతులు” 
“చందురు మోము” [ఊపమానపూర్వపదకర్మ థధారయను,] “రవమూబోటీ 
ధవుడు,” “సుమనోల్లాసము” (సుమనస్ +ఉల్లాస-అనుళబ్దముల సమాస 
మంటు, “ఖరశిశుపాలు,” : శబ్దాదినియుండవలయును,” “ఆఅహారవూోషా 
నీతుండు ““పష్థ్రమాశ్యానము”.___వీని చే భాష చెడును. 

(ర్) గ్రూామ్యమువలన భాషకు “లాభము” (వృద్ధి) "లేదంట __ 
బ్ జ్ఞ, అజాగళ_స్తనము ఇత్యాదులవలన చేహమునకు ఏపాటిపుష్టి? 
కాన బ్రహ్ఞ్మసృష్టిని దిద్దుదము. సేక్పువియరుభావ. న్యాయస్థానములలో, 
వార్తాపత్రికలలో, శా స్త్ర కావ్యకళినాట కాదులలో నెచటనువనికిరాదు, 
హ్రాకృతేంబులును, అక్లే కర్మకళాశ్నాస్త్రములకుపనికి రావు. నాటకము 
లలో నవిళేకున్నను వూరషపతులమతంబునలోవంబు లేదు. వృథాగా 
లత్ణములుచదివి యీ (వాక్యతస్వరూవమును నేర్వవలనీయున్నది. ఏల 
వీనిని యూనివర్సిటీ వారు చడివించుచున్నా రు? రూావక ములురసముకొొణు 
శకేగాని ఓనమాలు నేర్పటకుంగావు. పాందూ నాటక్రములంగవార్చి విల్చ 
నుగారిసూ_ క్రి 



3 = నీచపాత్ర గ్రామ్యము నీంగభూ పాలానుగ్భహితము. వజ 

Wilson, Hindu Theatre—“Exceedingly deficient in theatrical 

effect. The affectation or reality of scholarship, a very sorry Sub- 

stitute for the universal, instantaneous and irrepressible delight.” 

(ర) ప్రాకృతములకు లశ్ీణములు కలవనువాదముం/గార్సి మతి 

యొకమాట:- ఆలశ్షణములను ఆ ప్రాకృ్ఫతజనులు చదివి తదనుగుణమాగా 

భాషించుచుండిరని యభి పాయమా ? ఈపకుము శేవలమసంబద్ధము. 

పూర్వకాలమున న ఆబాలగోపాలము చకివినవి ద్యాంసులని 

వీరెంత్రఘోేషించినను ఇప్పటివా రెవ్వరును నవ్వును. ఎవనేని వభాష. శేని 
రెండువ్యాకరణసూ త్రపు ముక్కలు చ్రానీెట్టిననేగాని మజియెవ్యరును 

అందు గ ంథములు చెయరాదా? ఆ తొ లివ్యాకరణకారుం డెట్లు ఆవ్యా 

కరణ గొంథమును చేయనర్టు(డు? ఆతడు మజియొక వ్యాకృత భావ 

యం వ్యాకరణమును చ్రాయవలయును కాబోలు! ఆభావనే చక్కగ 

అనుభవము చేనెటింగినబారికి సూత్ర, ములేలః సాత్యుమున కుండ వలయు 

నేని ఆంధ్ర గ్రామ్యమునకు సి. పి పి. ద్రాకాదొరగారు, ఉదయగిరి శేషయ్య 
గారు, ప హోపాథా్యాయ శ్రా ఫీ శేషగిరిశా స్రులవారును శ శనీన లతుణగం 

థములు సామ్యమునకున్న విగావున, ఇక గ్రామ్య ప్ర యోగనిషేధపరమై 

నవాదమును మానుకొనందగును. ఇవిసమ,గ,లకు.ణములు కావా? వార్షిక 

సూూత్రములపాటి, నరరుచివ్యాకరణముపాటిి సమగ ములే ఇవియు. 

బ్రాను ప్రభృతుల లతుణగృంథములను మనము చదువముగాన రూప 

కములగ్రామ్యుము వ్రాయునధి కారము మనకులేదు కాంబోలు ! ఐరోవి 

యనులు వానిం జదువుదురుగాన వారికేతత్ష్య్ర యోగమునకు అధికారము 

నీద్దముకావలయు! లేక అధికారార్థము మనము ఆ బ్రాణ్యాద్యప భంళ 

వ్యాకరణములను గురుముఖముగా శాంతినేయవబయునా? 

గ్రామ్యనిచేథాభాసము అదియే గ్రామ్యవిథానము 

కొందటు, నసీంగభూపాలీయమునుండి, 

“వపాచభాషాని ర్రైళ నామభి స్త్రివిధామతా. 

తత్రభాహోద్విథాఫామా విభాహా చెతి భదతః, 



స 7 § ~ ఖీ వః హ్ గామ్యుభావాస్ర ఇమాగ నీబంథనము 

'చతుర్షశవిభాపాఃసుః ,సా 
ది లి ఒ్ల/ 

ఆసాంసంస్కా-ర రాహ్త్యా ద్వని యోగోనకథ్య తే 

ఉత్తమావెషు, తచ్చేళ వ్యవహా రాత్ప) తీయితామ్. 

భాషా ద్వేథాసంస్కృతాచ _ప్రాకృతీ చేతిభేజత .” 

* x అగ న 0 చ్యాద్యావాక నివు _ల్సే వు, 

అని యదాహరించి, ప్రాచ్యాచిచతుర్దళభాపలకును. సంస్కా 
రములేమిచే విని యోగము లేదని వ్యాఖ్య చేసి, అస్లు నంస్కారరహిత్రంబు 

గాన లెను గ్రామ్యుంబున కును లెను వాటకములయందు వ్రయోగము 

కూూడదన్సి (గామ్యుము "లేక నాటకరచనవనికిరాదనియు, ఆహహెతుస్ర చేస 

'తెన్టునాటకము లే కూడవనియు, అట్టి యాయభిప్రాయము చేత నె విన్న 

కోట పద్దనాద్యాంధ్రాలం కారికులు తముానిష యాం ధ్ర, కావ్యా లతణ 

ప్రకరణములలో నాటకలకశ్ేణమును మూనినారనియు, వాదించుచు 

న్నారు. | 

భరతాది శాస్త్రకారలు ,ప్రాచ్యాదులకు వినియోగము చెప్పి 
యున్నారు. “ప్రాచ్యా విదూష కాదీనామ్” అని భరత విశ్వనాథులు. 

“యద్రైళం నీచపా త్రంతు తచ్దేళ్యం తస్యభాషితమ్” అని దళరూపక 

సాహిత్యదర్చణములు, విభాపావినియోగ వి_స్తరమును ఈగ,ంథముననే 
భరత కారికలందుంజూడుండు మటియు సాహిత్య దర్పణమునందు 432_న 

యధికరణముంగనుండు. నీంగభూపాలుడును ఫూ ర్వాచారో _క్షము నను 
వదించెనేగాని వికోధింవలేదని వతత్సరిభాపావ తారికవలనం  చెలియిు 

చున్ని. వవేత్యావిపూర్వోడాహృతశ్లోకములకు అవ్యవహిత వూర్య 
ములుః- | 

అథరూపకనిర్మాణ పరిజ్ఞానోవయోగినీ 

శ్రీసింగధరణీ శేన పరిభాషానిరూప్య తే, 

పరిభాషా త్రమర్యాదా ఫూ ర్వాచార్యోపకల్పితా 

సాహినౌరతిగమ్మిరం వివిమటోర్నాట్యసాగరమ్. 
వషాభాహావినిస్టేళ.... 



కై గ్రామ్యభాపా వ యోగనిబంధనము, 

టకుం గారణ మేమని యొకయా పము. వతాపరుద్రీ దీయములో వరి 

భాషను చెప్ప నేచెప్పమికిం గా. ఎముమని క్ మ్మ కారముననే తు త్త 

రము. అట్లు నింగభూపాలీయ కారికోవన్యానము చే గ్రామ్యము జవళ్యో 

ప 'యోజఎముని నీదించినది, 
© లి థి 

విభాషలు సంస్కార రహితములని సింగభూ పాలుండు వచించిన 

యీస్య్వారన్వము నరయుంయు. 

“*ఆసాం సంస్కార re Gor | 

డు త్తమాదిసు. ” ౯ 

అనుమాటలో “ఉ త్తమాదిషు” అనుట వే, అధనములకుం బ్రయు 

_కృములగువిభావేతర ,పాగృతేములు_ గూడ [లతణగ హన ఈ 

యయ్య్యున్ను సంస్కారరహితములే, అనలా సంస్క్ఫృకతేగా గ్రామ్యము ల 

యని సూచిత మెనది. సీంగభూ పాలు! డిట సంస్కారహీనములని వ్యవహ 
యై 

రించిన విభావలకుంగనాడ లతుణ గ్రంథము లేర్పడియున్న వి “*లత్షణాని 

మమతాతఫాదానాం భాపార్ల వే” అని విశ్ళనాథకవిరాజు, హృషీ లేళ 
3; రి స శాస్త్రిగారు ప్రాకృతవ్యాకరణపఠికలో నిట్లు వ్రాసీయున్నా రువ 

“Hemachandra, the great grammarian of the Prakrit dialects, 
treats of Apabhramsa only generally, but the authors of the Kal- 
palatika and other grammarians give separate rules for each of the 
different dialects that come under the term.” 

ఈరీతిని ఈభావ. లిపుశు లక్షణ గృంథసనాథము' లయినను సం 
స్కా_రరహితము లే; వలన, శక స్వరూవకథనమాత్ర, ముగాని 
విశెహాధాయకముగాధు. సంస్కారముపొాందినచో నీభాష లెల్ల సంస్కృ 
తమయగును. అశ్లేభరతమునియు | పా ప్రాకృతేమా త్ర మెల్ల సంస్కారరహిత 
మనియే వచించినాయకూ! 

వీవంతుసంస్కృతం పాఠ్యం మయా,ప్రో_కృంద్విబో తృమాః 

ప్రా లతస్యతుపాఠ స్ట సంప్రవ మ్యామిలకుణమ్. 



5 > Cee 
గ్ర్యోమ్యని సథానుమానాభాస ప్ర కారము, ౪3 

_వఏతదేవవిపర్య_స్తం సంస్కారగుణవర్షి తమ్ 

విషయం ప్రాకృత. పాఠ్యం నానానస్థాన్త రాత్మశమ్ 

భరతముని తనకాలమున లకుణగ్యంథ ములు లేమి చే నట్లు వెప్పి 

నా.డనంవగదు. భరతమునియే ౦యా ప్రకరణమున ప్రాకృతేలక్షణమును 

చప్పీయయున్నా :డు. లక్షణ, గృంథసదా వమ్న్మాత మున నివి సంస్క్మా_రవంత 

ములు గాన్ట. సంస్క లేతరములయిన భాయావిఖభాషలకెల్న నప ఖ్రంక్ 

4 ఆడ - అ Chr — na జ సంజ్ఞ మవాభాబా్టది గ్రంథములో వ్భవవ్యాత మెనది. వక స్రైవళబ్దస్టు 

బహవోస భ్రంశాః | తద్యథాగ "రిత్యస్య గావీగోణీగోతా  నోపాతలిశే 

ల్యే 'మావయోబహవోప భ్ర ంశాళి__నుహాభావ్యను “ఠా స్త్రేతు 

సంస్కృ తాదన్వ దప శ ంశతయోదితమ్”_.. వండి. 

"ఇందువలన, | ప్రాకృణాడి భాషా విభాషల నీచనీచతర తావి తార 

తేమ్యుము, వర్ష నూ ఫే త్యాధికతాషన్యాస్భృశ త్వముల జౌ నివి సంస్కృతే 

మున శెంతేదవ్షయినవో దానింబట్టి యేర్చడినదనియు, సంస్కారహన 

తాకారణముశేత్రగే యివి నీచాదిపా తృలకుం బ్ర యోగింపంబ కినవనియు, 

నశుమవచ్చినలకుణము విని వృయోగమునకు సాధక మేనియు బాధక మేని 

యుంగాదనియు విశదముగదా. ఇందువలన, పెట్టకతప్పనిగ్రామ్యుము నిషి. 

ద్ధమను హీాతువ్రుచే నాం ధ్రనాటక ములకు నాంధ్రాలంకారికు లొప్పరై 

రనుమాట యపా స్తమైనది. మజియిందు విశేష. మొక టికలదు. ఈగ ంథము 

నంటే మజీయొకచోట నుపన్య_స్తమైనను ఇట ప్రస క్రివిశెపము చేం జెప్ప 

వలసివచ్చినది. వమన, ఈవూరపక్షు మే గ్రామ్యము లేనిది నాటకముకాదని 

-యొప్పకొన్నది గదా. వూర్వపముల యీాయు _క్రిచేతనె గగ్రామ్వరపాత 

"నాటకము లెల్ల రూవుమూసినవిగదా. ్రామ్యువిరాజితములగుత్రత్న తిపడ్ 

నాటకములే సరియైనవనియు సిద్ధాంతితమైనదిగదా. 
౧ "దారిలో ఆగ్ 

గ్రామ్యని ప ధథానుమానాభ స, కారము, 

ఉపలభ్యమానము లయిన యాం ధ్ర లతుణ గ్రంథ ములందు [కావ్యా 

లంకారదూజామణ్ కావ్యాలం కొరసంగ్రృహముల : దు] నాటక లహేణము 



రోల గ్రామ్యభాపా ప్రయోగ నిబంధనము 

లేమిచే న్గాంధ్ర భౌవలోం దద్రచననిషిద్ధ మని వాదించువారి కు _తృరము. 

నరకవిజయ వ్యాయోగ కారుడు సాహిత్యరత్నా కరములో నాట 

కలకుణము చెప్పలేదు ప్రసన్న రాఘవనాటకక ర చంద్రాలోకములో 

దానింజెప్ప లేదు అళ్లు కావ్యాలంకార సరస్వతకం కా భరణ కావవ్ర, కాళ 

వాగ్బటాలం కా రాలంకారసర్వస్వ కావ్యాదర్శావి సంస్కృత గ౧థము 

లలో నాటకలవతణములేదు. రసతరంగిణీ రసగుగాధరములయందును 

లేదు ఈగృంథముల రచయితలకు సంస్కృతనాటకము లుండరావనియేని 

ఉన్నను వానియందు భాపాభేదములు కూడవని యేనియు నఖిప్రా 

యమా? వాశే కొందటు నాటకములు రచియించినారుగదా! ఒక్క-నిశే 

నాటకములు కూడుననియు కూడవనియు నఖి ప్రాయద్యయమా! నాటక 

లతణమును తమకుముందుగా నే యొక్రకొందలు కగము చక్కలోంజెప్పీ 

యున్నందునను గృంథవి_స్తరభీత్యాది కారణములచేతను ఫూర్వో క్ష 
సంస్కృృతకవులు తమ లక్షుణగ,ంథములందు దానిని మానిరనియు, విశే 

షములు దెల్చ్బంగలీగినవారు తమ్మగ్రంథములం దే వానిని చెల్పుచుండిర 

నియు నూహ్యమైయున్నది ఆంధ్రమందు అలంకారళాన్త గ్రంథము లే 
యరుదు; నాటకములు లేనందున తల్లతణోవ దేళము, పుట్టునను నిళ్చ 

యము లెక పుట్టంబోవుపుత్రుని నామకరణవిచారణమునో లె నప్రస_క్త 

ప్రాయమెనది; ఇవుడు నాటకరచనల చే సుప్రస కృమైనది; గావున్కనిపుడు 

దశరూపకము ెన్దింపంబడినది. 

మణియు ఆం ద్ర ములో రూవకలతణరచన ఒకానొక కారణముచే 

ప్రాచీనుల కశక మెయుండెను. లెస్షు లక్షణ గ్ ంథములలో నాయథ్యా 

యమున మానుట కదియేముఖ్య కారణ మైయున్న నుండనోవు. అదియే 

మనః___రూపకలశుణమందు 28 రూవక భేదములనుండి లత్యుములు నూవ 

వలయును, అట్టివి ెన్టున లేమి చే 'దేవభఖాహోరూవకములనుండియే భూవ 

వలసివచ్చును. సింగభూపాలియ దశరూపక  దర్భణ ప్రణాలికంగను(డు. 
మజీయు నీరూవక భేదముల స్వరాపములు లోోకనీద్ధల్నమ్యైకగమ్యుమ్లులు. 



రోల గ్యోమ్యభామో వ్ర యోగ నిబంధనను, 

చేశవిషయమందు ఎన్న యును గణనశెక్క_-వాయెను. ఈశా స్త్రము, తెలు 
గునవర్ధిల్ల మికి అవియొ3 కారణము. మజీయు ఈరెండు ఖే ంథములలో 

లేనివియు చం ద్రాలోకమందు. గలవియునగు లలి తౌద్యలం కారములు 

ఈ తెనుంగునంబనికిరావా? ఇప్పటికిని ఈభాషయం దలంకారశాస్త్రము 

ఆరంభావస్థలోనున్నది. కాన, నిందు లేనిది ప్రమాణమా కాదా యను 

చర్చ పనికిరాదు. పోనీ చర్చశకేమిగాని, ఇందులేనిది ప్రమాణము కా 

దనుటసరిగాదు. లక్ ణాభావమువలన,. నివేధము సూచితమనువాదము 

మందమని ఈ:ముపన్యాసము చేత విశదముగదా. 

LTA ఏలతుణ గృంథములంబట్టి సంస్కృతనాటకముల నాం చీ కరింప 

వలసినది?” అనియొక ప్రశ్న వార్తావ త్రికలం దగపడుచున్న ది ఈస్రశ్నాకు 

అవ కాళము లేదు. నాటకాం థ్రీ కరణమునకు లతుణగృంథము వలయు 

నేని ఇతివోసవురాణ మహో కావ్యాద్యాం ధీ కరణమునకును లశుణ గం 

థము వలసియే:ముండును.అడి లేక నాటక గృంథనులం టెనిగించుట దుష్ట 
మేని అదిలేక భారత రామాయణ నై షథాదిగ,ంథముల దెనింగించిన 

వద్దలు తప్పునేనీినవార గావలయుు, బళిబళి ! ఇందు గ్రామ్యము పెట్టవల 

యునుగాన వీనికి లవణ గ్ర ంథములు వలయునందురేని అందు రోంత 

కథలు బూతుకథలు కలివిడంబనములును చొచ్చునుగావున వానికిని లత 

౯ గృంథము లుండవలనీన చే. లక్షణ గృంథములు లేనిచో నాం శ కరింప 

త తక బ్రమాణ మేమి? కృష్ణ సారము లేని చేళమున (బాహాణుడు 

వసింప రాదన్న ట్ల? 

య ప్రతాపరు ద్రీముమునకు నాం ధ్రముగదా నరసరాజీయము? 

(దానంగల నాలాల మళ న కము 

al అట్లని మతో మూ ల్సి చెప్పినాయా? 

వ్ర! మణీ నరసరాజీయనులో నాట్లకలశ్నణము చేచేమి? 

'ఉ॥| అందులో కావ్యాలం కారచూడామణి అంగు ఛందో 

లవణము లేడేమి ? fF Tae 
న ఆ 

a 
ళా 



నాటకలతుణమునకు వ మాణ గ ంథములు. క్ష 
త్ (ట్ల | 

శె 

మణీ ౨ము నాటకములుగనాడవని యాం ధ్ర, కవుల కెల్లం దాత్పర్వ్ష 

మేని నన్నయాదులలో నొక రేనియు అట్లునిబంధన చేయే చేమి? అట్టి 

నిబంధన నేయు నధిక*రమెవరికేనియుండునా! మిీారుమెచ్చునట్టి యేమో 
గు చేత నేనియు నింక నాం థ్రనాటకములు వ్రాయంాడదని యిఫ్ర, డక 

నిబంధన నేబించిమాడుడు. ఏపాటి చెల్లునో తెలియును. అట్టి నిబంధ 

నరమును లేదు, నిబంధనాధికారంబును లేదు. ఆటుగానిచో, నాటకములు 

వుట్రవలసీన దే, ఈభాష నాశము కావలసీనచియే అని యా ధ్దలకు ఆ Us 

శమము కాబోలు ! కాదు, కాదు, నాటకములుఫుట్ట వలసిన 3౭, త. 

యలంకృత కావలసినదియే యని వారియను గృహము. 

నాటకలతణమునకు వృమాణగృంథములు. 

“ఆం ధ్ర నాటకము లే లతుణ్యగ్య ంథములంబట్ట రచింపవలసీసడ.? 

ఆం శత్రమున తల్లతుణ గ గ్రంథములు "లేనందున ఆం ధ్రనాటకని ర్హాణమును 

శా స్త్రమొప్పునా? ఆం శ్ర నాటకములందు (గ్రామ్య ముపమోగింపలనాడ 

దని ) నింగభూపాలీయమువలనం డెలియుచున్నది, వానియందు వస్త్ర థా 
రణము మూవరాదని ప వ,తౌవరుర్రి ద్రియమందున్నది. నాందిలో 12 పదము 

లుండవలయునని య! ఏకము, మేల నీవాందితప్పు.” ఇత్యాది 

వాదములతోో పత్తి కలు నిండుచున్న విగదా. 

అట్స స లేదనుచునే శాస్త్ర మొప్పద” నుట వటిమ-ట! 
లతణమే థా స్రనము కాస్త్రమే-లతణము. ఈ వశ్నీ వంథ్యాపు తుని 

రాజయోగమును జోస్యమడిగినట్లున్న ది. : 
౧౫౧ 

మలి యీ కావ్యాలం కారసం టై హమును కావ్యాలం కారవమా జా 

మణియు లేనప్పుడును ఆంధగమునకు అలం కారమువలసియుండెను Ag 

ణభావలోనిదే ప్రాచీనాంధ్ర)కవులచే పాటింపయబడెను. ఆ మేకించుటకు 

వలతుణగంథములు ప్రమాణమో _రచనకును ఆలక్షుణ గ ంథము లే 

మాణమని వేజచెస్పవలయునా? అది సంస్కృతమున నీద్ధముగానుం 

యా _అంధ్రమున లేమి యుకలోసమాః సర్వ త్రవి ₹మహోకారమైన యేత. 
మ (Ce 



'రోతా ్రామ్యుభాహెప్ర యోగనిబంధనము. 

ద్భాహోలక్టుణమే నన్నయభట్ట్రయ వికృతివివేక కవిశిరోభూప.ణాది రూప 

ముల చేవభాసషనుండంగా, సర్వత్ర, సామాశ్యస్వరూవః 6బును, 'విభాపా 

వైకదేశమాత్రమందు సజాతియాతిదేశావేక్షీయు నగు రూపక్షలతు. 
ణము గీర్వాణభాషయందున్న నాంధ/మునకుం, గొజుగాదా ? ఆంధ భా 

నలో తేమిచే మన్యాాది ధర్మ శాస్త్రములుగూడ ఆం ధు లకు ప వమాణము 

కావా? ఇృంగిలీషు భం. పీనలో,ద్లు వు వ, కారము  శెన్షుదోషి కి దండన 

విధింపక వదలి రుడు! సర్వదేశ జన కు నిర 

శెషములగు నిషయములు వభాషయందున్నను చుజీ యేభాషవారిశే 

నియం బనికివచ్చును. ఇంగిలీషుగణితము తెలుగంకెలకు పనికిరాకపోదు. 

పూర్వవములు ఆ మేవీంచుటకువూ త్ర ము సంస్కృతమందలి రూప 

కలత్ణమును పాటి. చుటయు నకు ఉల్ల ంఘీంచ.టయు నేల 

యనిన పాటించుట ఒరులనాటకముల దూణబుటకు, ఉల్లంఘీంచుట 

తమయు తనుమిత్రులయు నాటకములను గాచుకొనుటకు, 

మజీయు ట్ వరనాటకదూపణోత్క_0ఠ వేంగల్టినతబ్చిబ్బులో 

నిజ నిజమిత్రరతణో దో్యోగరూవనిరోధముంగోలుపోయిస్థి తస్థా పకమర్యా 

దచే వ ప్రకృతినిద్ధ మైనస ంస్కృతలతుణ గ్గ ంథములనే తడవినది, అట్లు ఆనీం 

గభూవాలీయ టే. ఆవ కావరుద్రీయమే, ఆదశరూపక్రమే ఇంక. గీర్యా 
ఆథ్రాయాకవ్రలకు వయేసంస్కుతన గంధములు ఈవిషయమునం బ్ర మాణా 

ములో, అవియే అవియెల్ల ను, మనకును -ఈవిషయంబునం బ్రమాణము + 
లని వూర్ళోవతుల వాదము చేతనే నీద్ధాంతితమైనదిగ దౌ 

మజ్యు ఆధునిశకలతణ కారకులు నాటకలకుణములు రచించి యీ 

భాషయందలి యీకోొటంతను దీర్పవలయునను ఘోషయును ఈ 

మ్యనిపేధవాదు లే వెట్టుచున్నారు. లతణాభావముచే నిషేధము గమ్య 

మయినయెడల నిశలకుణకరణ చన క్రియెట్టిది? మధ్య వారును ఆకొొణం 

తందీర్చ లేదనుఘోవకు నివియ యు తరము, ప్రాచీనులు అలశుణముచే' 

నిషేధముందెల్పిశేని, తర్యాతివారు తన తవిరుద్ధముగా లవ్షణయమెట్లు - 
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చేయుదురు? వారినివేధము వీరికింబ్రమాణముకాదేని, వారు నిపేధించి 

రని యీయడవి మొజ్జయేల! వారిది వీరికి వమాణము కాదని, వారి 

దియు వీరిదియు మన కెట్లు ప్రమాణములు? మన మిరువురికిని బెబ్బె చెప్ప 

వచ్చునుగదా. అంతట నెల్ల వారికిని వారియిచ్చయే లక్షణము. అది సమ్మ 

తము గానేరదు. ఈ కావ్యాలం కారసం గ్రహ కావ్యాలంకారదూ డామ 

ణులు ప్రమాణసర్వస్వ మనుటకంళె, వీనిని ధిక్క-రించుట యను భ్రమ 

తో నేని అదిలేకయీని, కొఅతలుతీర్చుటకంకును, కొలతలు తీర్పసడు 

నందాంక నాటకరచనమానుటకం ఇను, వీనికేది పమాణసర్వస్వమో ఆ 

సంస్కృత లక్షణ,గ గ్రంథ సముదాయమే మనకును బ్ర న 

యే నాష్టయ్యము. ౨ సర్వన్యాయముల చేత నదియే సిద్ధాంతము. అంకస్థల 

పాత్ర భాషితరూపవిభజనమా త్ర, త మున నాటకము కానేరదు 

ఇప్పటి నవీనాం ధే నాటకములనుండి లక్షుముదాహరించుచు ఎన 

చేని నూశథన లమణగ్రంథము నిపుశు శెన్లున రచియింపరాదా యందు 

ేన్సి ఈనవీన నాటకములలో నాం థ్రీ కరణమగు నొకకొన్ని, 28-రూపక 

ఛేదములలోను ఒకటి రెండింటికే లవ్యోములగునుగాని, కడమ భేదములకు 

లమ్యుములు గావు. కడమ నూతననాటకములు ఈ 28-లో 'నెందునుంచే 

రక బ్ర ్ యాళానావిబోధిత చతు న్వేదోద్ధ తే భరతమహార్షి ప్ర శీత నాటు 

శాస్త స్త్రమళ్యాదకు 'వెలయైయున్నవి. కాన వీనింగొని చేయు a సరి 

పడదు. భరతలకుణసమ్షతమగు నాటకము, ఒకటి, ఒకానొకటి యున్నను, 

అది వీనినడుమ బొమృచెముడునడిమి గొజ్జంగి వువ్వువ లె నల్చసారులకు 

అలవడకయున్నది. అట్టిదియు 28-లో నొకతెగయేగచా; కావున సలకుణ 

రూవకములు భాషలో నదర penn లెన్టున సుబోధలవ్ణ 

గ న అకక కరము. ' 
రరూపకరచనానుజ్ఞ 

ఫపూర్వపమయులు వ్ గ్రంథముల చే నిషేధమును అనువూనించిరో 

'వానియందే వాచ్యవ్యంగ్యభంగుల ' రూపకరచనానుజ్ఞ చదువళగలవా 

రికి అలవడుచున్నది. అప్పక్రవీయమునం డిట్టున్న ది 
{ 
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గీ. చేవ భూసుర ధరి త్రి తబేం త్ 

సచివ కంచుకి విట విదూపషక విర క్ష 
వారయోవీ. న్న ఫపామాత్యవనితలందుం 

జెప్పందగు సంస్కృతము సుథానీంధుశయన. 

సీ తవణజై నాదిక కర,హీనులకును 
య్ డా 
భామాజనులకును బూ తంబు 

వతి టైళ్యకూధ్ర వ భృతిమధ్యమాధమ 

జాతుల కెల్ల ను శౌరనేని 

ధీవరలుబ్ద కాదివినీచజాతుల 

మానవులకునెల్ల మగధభావ 
మొగిబిశా చాసురముఖ్యు కెల్ల వై 

కాచి కానామభాయాద్య్వయంబు. 

గీ. పతితచండాలయవనాదిపరమనీచ 
జాతినరుల కప శో ౦ళ మో తెనుంగు 

నీమవారికి నాం ధ్ర ౦బు నెవృవలయు. 

గావ్యనాటకముల గోవి కాభుజంగ. 

“దెవభూసురి మొదలు “అవ భ్రంశి మను వటకుంగల ప్రకర 
ణము శ్రవ్య కావ్యమున కన్గయింపదో. నాటకమునకుమాత్ర, మన్య 
యించును. “ఆంధ్రంబు నెప్పవలయుి ననుమాటయు సంస్కృృతనాటక 

మ్నాత్రమునకే యన్వయమగుననంజనదు. అట్టినాటకము లోకము 
లోలేదు. వ,తొపరు ద్రీయమందలి వ్ర తౌవరుద్ర కల్యాణనాటకముగూడ 
నట్టదికాదాయెిను. కనుక ఆంధ వినియోగము గీర్వాణభాపానాటక్షముల 

చే చెప్పినమాట గాదు. ఆంధ్రేతరభాషలెల్ల నీప్రకరణమున జూతిభేవ 
ములకు జెప్పయిడినవి. ఆం ధ్రముమా త్రము దేశముంబట్టి చెప్పయుడినది. 
తెలుంగునీవువారు పూర్వోక్త భూసు 5" దులయందుం జేరియేయున్నారు. 

కావున ఒక్క-నికే సంస్కృ తాద్యన్యతమమును ఆం ద్రంబును అనువిప్రతి 



రూప కరచనానుజ్జ. యు సగం 

చేధ మపరివోర్యు మగును. కాన వకనాటకమందు సంస్కృ తాదిభాషల 

తోంనాడ నాం ధ్రృమునుగూడం 'బెట్టుమని యఖిప్రా పాయ మనువాద 

మపా_స్తమెనది. మజీయు: 

నబర్చరకిరా తాన్థ/ ద ద్రవిజాద్యాసుజాతిషు 

నాట్యయోగే ప్రక _రృవ్యం కావ్యంభాపాసమా శ్ర యమ్. 

అని భరతముని యాం ధ్రమును సంస్కృృతనాటక ములలో? జెప్ప 

రాదని శాసించి యున్నాడు. , సర్యలమ్య కారులు న నట్టు నడచుకొన్నారు. 

'అట్లుండ నప్పకవి తద్విరుద్ధముగాం జెప్పెననుటీక 'యొప్ప(దగినదిగాదు. 

మణీ తత్త్వార్ధ మేమనః_9ఇ భాపాష్టకోత్స-త్తి ప్ర కరణమున కుపసంవో 

రముగావున అష్టఫాషలకు వినియోగము నెవంబడినది. అష్ట్రమమయిన 

యాంధ్ర మునకు ఈతెనుంగు సీమవారి క. కావ్యనాటకములందు విని 

యాగము అని యి ప్రాయము. అగపడుచున్నదా, ఆం శ్రనాటక రచ 

నానుజ్ఞ? లేదు లేదనుఘోపకు సమాథాన మింక మాలే చెప్పుడు. 

రసము కిన్నిష్టమను ప్ర, వ,శ్నకు ఉ త్తరముచెప్పుచు నప్పకవి దృశ్య | 

కావ్యముల యందు సామాజిక నిష్థముగాని నటాదినిష్థముగాదని యిట్లు 

అక వాల mo 

త (వ సంబంతయుం దనరుంగావ్యములందు 

నాట్యంబులందు, ననారతంబు ... 

వినునార్యులకుం గావ్యవృ_్తే తంజులను గను 

గొ నురసజ్ఞాలకు న_రనములందూ 

wens 3 గలుగదారోప్యయి 

గావున నటియించు కాంతలందు. 

ఆంధ్రమున నాట్య మేకూడ బెని ఆంధ్రనాటకప్ర యోగ ద్రష్ట 

రస జ్జ క వంథ్యాపుత్తు లేగదా. కాన నిట నీనాట్య ప్రసాదము 

ఆంద్ర, నాటక నిర్షాణప్ర, వ చోదనమేశాని తన్నిబర్హ్ల ణము గాదు. గ్ర్వాణ 

విద్యార్టలడై fe నవ్పకవిచె '
వ్పైననుట్న భోజనవం క్రి కిలో వడ్డించినపంచ 



సం గ్రాన్యుభావూప్ర, 'యోగనిబంధనము, 

చార చీభులకోస మన్నట్లున్నది. అప్పకవి యీరీతిని నాటకరచనను వా 

చృగమ్యభంగులం బోత్సాహవటిచినాండుగదా. నరసభూపాలీయకా 

రుండును ఇళ్లు రసము దృళ్య కావ్యములలో సామాజిక్షనిష్ట మనుటంబరి 

కింపులకు. 

మ. రవణే యోలుణతాసమేత మగునీరత్యాడభా వాబిలో ఇ ఫీ ధ్ 
నమరంబుట్టు చుమున్లు చుందగు6 దరంగా రూఢిసఆ చారిసం 

ఘము లేతత్స )తివన్నమౌ రసము దత్క్మా-లంబునందై న స 

త్యము రామాదుల యంద నాట్యమున సభ్యా వాస మైభాసీలు౯ i 

ఇందిట్లు అనుజ్ఞ గమ్య మై యున్నది, 

మజచేయు కావ్యాలం కారచూ డామణయందును వక్యుమాణఫ 

కిని చవ్రచోదనవాచ్యగమ్యభంగులం బ్రబలముగానున్నది. 

క. వినువారికిం గనువారికిం” | 

దనరువిభా వానుభావ దర్శనచ యముల్ 

ఘనరసపోషక ములు గా 

జనుంగవితానాట్యములంట్ర,సన్నాకృతు లై, 

ఎవో 

తే, ప్రోడలకుం గావ్యములయందుం బొందురసము 

ద్రష్టలకు నాటములయందుం దనగు రసము 

స్ఫుటవిభా వానుభావ సంఘటన చెత 

సా _త్తి క వ్యభిచారి సంస _క్రిచెత. 

ర్ రసమారోవ్యంబగుటక౯్ 

బొసరదునాట్సములయందుం బొల్బగుంద త్త 

త్స సరస రణము చేతా 
డీ 

వెససామాజికులయందు వేడ్క-కునెలవై. 

లే, పంచవిధభావకలితప్ర, పంచ మెల్ల 

గలనీ శ్చుంగారరస టనే యంతడ్రు, ప 



| ఆంధ లక్ష్యాభెవ కారణము, సీ దె 

.".... ఛశ్రృమముతోడంబ, యోగసంగలియెటీంగి 
"కావ్యనాటకములం గనార్పంగనుటయుప్పు, 

నే, అట్టి కావ్యంబు త్రివిధ మై యతిళయిల్లు 

నవనిం బద్యమయంబు గద్యాత్త కంబు 

పద్యమయ . మొప్ప ఛందోనిబద్ధమగు చు 
గద్యమయ “మొస్పు వాక్యసంకలితమగు చు. 

క, ఆపద్యగద్యకృతములు 

రకాపకములునాటకములు రూఢములగునా 

రూపమచంపూ కావ్యత 

(వొపించును నాటకములు బవుళములరయః౯., 

త్రై. సర్హబంధంబు కావ్యంబు సంస్కృతమున 

(టాక అతంబున నాశ్యాసభాసురంబు 

నాటక్రము లెల్ల నంకసనాథక ములు 

“-కావ్యనాటకములం గూర్పంగనుటయొప్పు”_ఇప్పటిశేని నిషిద్ధ 

మనుఘోష యడంగునా!___ఇట్లు పెద్దనాదులు నాటకరచననేయం ట్రే రిం 

చియు తల్లతుణమును త్యజించుటచే దానిని తగినయాకరణములనుండి 

యెబుంగునడి యనుట వారిహృదయమని విశోదవడదా ! ఈలకుణమును 
మానుటకు బహుళత్వంబు ఒకశారణమని పెద్దనసూచించుటం గన్నా 
రుగదా. 

ఆం థ్ లత్ష్యూభావ కారణము. 

ఇట్లు లవణ కారానుగృహీత మయ్యూను, నాటకము తెనుంగు 

గవులచే పరిగృహీతము కాలేదేమి? కానందులకు కారణ మొక్రటిమన 
వారు మేంశలమందస్వ భావమువారగుట. “గ్ఞశానుగతికోలోక;.” మతి 

యింత్రమా త్రమున వీరు ఆచరించిన డెల్ల నంగీకృతమనియు అంగీకృత 



స (గ్రామ్య భావా ప్ర యోగ నిబంధనము. 

మెల్ల వీరు వ్రానీరనియు: దలంపందగదు. చముడప్పవ లె నందజీని వ్రాయ 
మందురా? గీర్య్నాణభాషయందు రాజతరంగిణీ హర్ష చరి త్రాద్యాఖావ్రలా 

కలు గలవుగద్యా లెన్టునంగూడవా! చేవభాషయందు గద్వరూవక థ లూ 

కాదంబ ర్యాదులు గలవుగ దా? శెన్టున నట్టిగద్భములేవి? శెన్దునంగగా 
డవా? కూడ వేని, ఇపుడు కవిచరితే. తృలన్కు దేశచరిత్రలను, కాదంబరిసార 

సంగ్రవోదిగృంథములను వ్రాయుహరు భారతికి ఎస్టానర్చినవారా? మున 

చ. క నా we పురాణముల నాం ధ్ర కరించి తరాషతం 

బ్ర, బంధంబుల విసిగి యిపుడు అన్యములందొడంగినారు. కుత గ్ర్యా 

ణనాటకముల నెటింగియు డారాణనాటకములం జదువువణకు నాటక 

ముల ద్రాయంరై రి. గీరాషణకథలనెణింగియు వారాణనవలలంగాంచిన 

దనుక నవలలపయిం బడై ర. మజియు గద్యకవన మొక ప్రజ్ఞ కాదంఠం. 
ఆభావముచే నవలలు లేకపోయినవి. నాటకములు ,వాయమికిని అజ్ 

SS, 

కారణమే యొకానొకటిగలదు. కావ్యాలంకారచూ డామణిః.._ 

చ. వినుతయశంబునంగలుగు వి శు,తనాకనివాస, మయ్యశో 

జననము శ్రవ్య కావ్యుముల సంగతినొవ్చగు; శ్రవ్య కావ్థముం 

దనరుం గవి ప్రభావమున; దత్క-విసమ్హ్షతి లేని రాజు లే 

ఫునవిహరింవ; రవ్విభులు పోయినజాడ లెబుంగంబోలు నే. 

మ. కవిసంసిద్ధపదంబు భావరసవిఖ్యాతంబు లోకోచిత 

వవవోరంబు నుదా _తనాయకము శ వ్యంబుం జతుర్యర్దసం 

భ్ వసద్మ ౦బును నైనశకావ్య మిలనాపద్మోద్భవస్థాయియై 

కవిసంస్ఫూూ_ర్పియు దాతృ కీ ర్హియుందగంగల్పం చునెల్ల ప్పుడు, 

ఈ వ్రాతంబట్టి తరాడణా, మనవారు K:] శ్రవ్య కావ్భముమ్మాత్తా త 

మే స షం రొనములలో వెరినదనియు, ఆముపష్ని కాభుగదయ ప్రద, దమని 

'యు, దృశ్య కావ్య మట్టిడి కాదనియు, తలంచిరని యొకరహస్యము వెలు 

వడుచున్న ది. మవశకవు లెవ్వరును రూపకలత్యురచన నేయమి కిది కడు 

మ కారణము గానోవు. ఈరెడును బాహబళ్యమును లకుణరచనక వడ్ల 



ఓఢా)దిభాబూ హఫహాణదూపషణము. సన ష్య 

మైనవి. “సాహినౌరతిగవిర్భారం వివివోశ్నాట్యసాగరమ్.” _ 
* మజీయు. పూర్వులు రూపకరచననేయనేలేదనుట సరిగాదం_ 

శ్రీనాథుడు వీథీనాటకమురచించెనని ప్ర ప్రనీద్ధముగదా, ఆతడు బూతులు 

'చేర్చకయుండిన నప్పటినుండియే నాటకము౭ల్లుకొని యుండును. అను 
లును వూర్వులు నిజసత్హ్యానుసారముగ నాటకములను రచించియేయు 
న్నారు. సంతానంబో కాదో, దృష్టబనాుప్రయోజనంబుగావుననుు నుఇ 

ఖ్యముగా ఆనందనిష్యుందిగావునను, వెద్దనాదిలకుణ కారుల చే ననజ్ఞా 

తంబు గావ్లనను, మటియు( బ్రబంధములతో (భ్యాణమువిసీగిఫోయినది 

గావునను; నాటకము మనకు ఉహచేయమే:__ 

ఓణా9దిభాపో గ హణదూషణము. 

కారణవి శేషము చే. నాం ధ్ర గామ్యము నొల్ల ని కొొందల్లు ఆంధ్ర 

నాటకములలో సంస్కృతేనాటకములందలి నుహోరాష్టి శర నేన్వాద్ొ 

షడిభ ప్రాకృతములకు బదులుగా ఓఢడ్గము, కన్నడము, హీందుస్థాసి 

అజవమ్వు ఇంగిలీషు, సంస్కృతము అను నాణీంటిని ప్రయోగింపవలయూ 

నని యధి ప్రాయపడియున్నారు. వానే ఆంధ్రులకు ప్రా పాయికముగా తెనుం 

గుతప్ప ప రాదనియు నెలవిచ్చియున్నారు. అట్టి నాటకముల 

వ్రభావాతిశయముల నొకకొన్నిటిం దెలివెద 
1. మానిసియైనవానికి ఆనాటకము అర్ధము గాక పోవుట. 

11. కవికి ఈయమొోఢాదులను శేర్పటకు వలయు (6 ౫22 12, 

ఒండా (6%8=) 18 సంవత్సరములలోవపల, శతెన్తు బొ_త్సిగాచెడిపోవుటు 

విస్త ్ రతంబునగుట, వాని లెన్టువినుటకేనియు ననర్హ్యమై యసవ్యా 'మగుటు._ 
111. ఈదేశభాపలను సలక్షణముగా చేర్చుటకు ఈవరబదేశికవికి 

మూండేసీ సంవత్సరములు చాలవుగాన,' వీనికి తదీయగ్రామ్యమే పట్టు 

పడునుగానవ్రునను, ఈభావల, గ్రామ్య మే మన అెన్దునాటకములం బ,రొనవా 

_కృవ్యమగును. ఆంధ్ర, నాటకములలో నాంధ ధ్రక్య క 

మధ్యగా గ్రామ్య ముండవచ్చునంట ! | 



౨౬ గ్రామ్యభాబూ ప యోగనిబంధనము. 

(౪ మణీ వారే చచ్చడిభాష. (అనంగా ఒడ్జామాలల 'యోథ్య 

్రాన్యును) అెన్దునాటకముల నీచపాత్రములకుం బ్రయో _కృవ్యమని 

నెలవిచ్చియున్నారు. ఈరితిని ఆంధ్రనాటకములలో, ఆంధ్ర పండితుల 

యాం భధ గ్రామ్యమునకు, ఆుధ్ఫులై న బ్రృహాతు త్రి యవిట్ళూ దుల 

యాం ధ్ర గ్రామ్యునములకును "లేని మ న్నా ఈచచ్చడివాండ్ర, 

మ్యమునకుం గల్లుట వీరి యేసుకృతమునకు ఫలమో? 

౪. ఇక్టేనియు నీచనీచతరాది భేదముల నిర్వహణ మెట్లు? ఓీథ్ళ/ము 

నీచమా ఆఅజవము నీచమా? ణి 

౪1 ఇక్టేనియు భాషలకు ప్రతినిధులు క ల్రైనేగాని విభాషలకుం 

శ్రుతినిధులేవి ? 

vil. ఆంధు)డై నభ లెను, ఆం ధ్రియైన భార్య అటివము, వ 

ము పహీందూస్థాని, కన్నడము, బ్రింగ్లీ హు చచ్చడిభాప, వ్రంతియ కాని 

"అెన్టుపలుకంహూడదు. అక్షేఆంధ్రలగు వీరభటాదులును శెన్షునోట నుచ్చ 
రింవణలహాడదు. 

మ. నిజదేశంబుల వేషభఖాషలవయి న్ని త్యాఖిమానాఢ్యులై 

వజమెచ్చ౯ రసలుబ్ధబుద్ధులగు చుం బాజ్జుల్స ందేశ నబులే 

నిజ మంచున్మజి యన దేశములవాని నెచ్చ రెప్పట్టున౯ 

గజరాజావన సృస్ఫుటార్థరసముల్లావం చునెప్పట్టున౯. అప్పకవి. 

wi. ఇంకొకయద్భుతమున్నది.. ఈపరిభాషలో సంస్కృనము 

'పాకృతస్థానీయమెైనది. కాన, కణ్వుయ లెన్టు, శకుంతల సంస్కృతము, 
రాజు కెస్తు తలారివాయను చెంబడివాండును సంస్కృతము. . 

1x: మతి యీాయోథ్ళ ద్రావిడ హిందూస్థానీ కర్తా టాంగ్లేయ 

చచ్చడ్యాదిఫాషలను ఆయాలిపులనే ము ద్రింపవలనీనదా? ఆపక్షుమున 

ముద్రణ మసాధ్యకల్ప మ్మే ఈయచ్చుంహాటములు . పనికిఠావ్ట. 
నట్టి గృంథము నాంధ్ర లెవ్వరు చదువ నేర్తురు? "లెన్సులో శేనివర్ల ములు 

ఈ! రా ళో ౯9 ఇ 



ఓీభాాదిెభాయ్మూగ గ హణదూషణ ము. 2 

కొన్ని యోభాషలంగలవు. వానిగతియేమి? నాటక మెల్ల ఇంగిలషులో నే 
న్పెల్లావించి ప్రి పి ంటానర్పవలయునా ? 

=. మతీయ్యుు నాంధ్రనాటకముల ,ప్రాకృతేస్థానమున నోఢార్రినా 

భాషల నతిదేశించుటకుం గారణముగా, సంస్కృతము తోడ ప్రాకృత 

ములకు గలసంబ-ధమే ఆంధ్ర మతో నోఢాదిభాషలకుం గలదని తలం 

చుటకును చనేర్చటకును__సాస్కృత పృకృతిప్రత్యయములశే ప్రతిని 
యతే వర్ల విప వ ర్యాసాద్యుపాయముల చే (ప్యకృతేములు నిష్పోదనీయమఐు 

లయినట్టు. * ఆంధ్ర్ధ్యవ వకృతివ ప్రత్యయములకే ద్ర ప తినియత వర్ల ర్హవిపర్యాసాది 
'కముల్రం బాకా నాము ఈయోధఢ) హీందూస్థా 

య న్యాంగ్లే పే ద్రావి విడావభామలు!ే అనలా ప్రాకృతాదులు కతేస్యైతక 

యొక్క య తే (ప్రాకృత) రూబేము లయినట్లు ఈయ్లోఢ్యాడులు 

ఆంధ్రిముయొక్క- ఆసంస్కృత ( ప్రాకృత రూపములా? అట్లయినంగదా 

అవియెల్ల 'సంస్కృృతభాషణులకుం చెలిసినట్లు, ఇవియెల్ల నాంధ్రభామణూ 
లకుంచెలియును? ఇట్లుండుటంబట్టి, సంస్కృతనాఓ కము లందు చ్రాకృత 

ములచే నగు కార్యము లెన్టునాటకములందు ఓఢా)ంగ్లేయాది భాషల 

నెంతమాత్రమును క వైగా మహోనర్ధ పరంపరకలుగు చున్న దె- 

సంస్మాతసొటకములరదు తడీయాసంస్కృతరూపములచే నై నైనవ,యోజు 

నను ,ఆంధ్రనాటకములయందు తదీయాసంస్కృాతరూపములయిన గ్రామ్య 

ముల చెం గావలయుంగాని తొ టనెక్లేనియ నగునా? 

౫, మజీయు నాటకము లాడువారు వ్రన్ని'భౌహపలు నేర్చకొనూ 
టే ఎన్ని సంవత్సరములు పాటుపడవలయునో? కవి యంత ప్రతిభావం 

తు గారుగదా? కాన వీరికి 6౫5-90 సంవత్సరములు గానలసియుండును- 

. చేళాంతరవాసము. 20 ఏండ్లప్పు డారంభమాయెనేని, 50 సంత్సరముమా 

వయస్సునశేగాని వీరు ఇట్టినాటకము .ఛదువను ఆడను పనికిరారు. ఇళ్లూ 

ప్రరభావులను నేర్చు. కాలములో అమ్మను నాయనను అప్పుడ్గ్షవ్వుడూ 

'భూడవలయును' గావునను ఈలోపల పరమపదించిన తమయాంధ్ర, భావ 
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౫౮ గ్యామ్యభా బూ వ్ర యోగనిబంధృనము., 

ను మజరీమజల జ్ఞప్తి వీ చేసుకొను చుండవలయుంగావునను, అందుక. భామ 

కొక్రసంవత్పరముగా 6 సంవత్సరముల నిత్సము. అప్పటికి 56 పండ్లయినవి. 

సర్కారుకొలువునకు 55 వండ్లశే పనికిరాయశు. కడమ 4 వండ్లను రాగా 

ద్యభ్యాసనమునకునుు నిరంతర విజేశ వాసజనితవ్యాధ్యుపశమమునకున్లు 
ఆంగి కాద్య భినయమునకు నిచ్చివేయుదము. ఈలోపల నాంగి కాభినయ 

ము కొంతే తలయాటములోనగునది స్వయముగానే కలుగును, శేషము 
సులువుగా నేర్చుళొనవచ్చును. ఇట్లు వష్టి వూ_క్తియునవారేగాని నటీన 

టులుగాగణన కెక్కంజాలగు. ఈమర్యాద చే, ర్ 10, 20.ఇత్యాది వయ 

స్సులుగల్క, భరతకుమార చందనదాససుత ళకురతలానసూయాదిపా 

శ్రములకును షష్టి పూర్తి ర్దిచేసికొననివారు పనికిరారు. అందులకు బెల 

బెడ్ష నృద్దనటీనటులకు తదీయవ యో భేదోచితముగా బాలయువత్యాది 

భూమికలీను చేయవలయును. అంతట వహవ్వా 15 వండ్లళ కుంతల, రర 

వండ్లదుప్యంతు(డును, ఈయిద్దణుకును వెల్లి వీరికి పుట్టున వుడే షష్టి వూ ర్తి 

యైన కుమారుణుపుట్టును 

(7) వివిధ ప్రాకృతములు ఒకటి భాషించువారి కింకొక్రటి యర్థము 

_గానియట్టుగా వెవ్వేలు సలతణఖఫామలని ఫూర్వపములు వాదింతురు 

గడా. అట్లగునేని సంస్కృృతనాటకములలో ఆంధ్రద్రా,వి డాది భాసలం 

గూడ చేర్చమియీల! ఆకాలమున నాభాషలు లేవందురేమో? 

ష్ నబర్భరకిరా తాన్థ ) భ్రవిడాద్యాసుజాతిషు . 

నాట్య మోూశేతుక _రృ్వవ్యం కావ్యంభామాసమా శ్ర శ యమ్.” 

అని భరతమునియే వచించినాండుగదా. వీరీ వ్రాంతలంబట్టి యింక 

నొకరూవకములో సలతణములెనయాం ద కరాట ,దావిడ మవారాప్వ 
న కర ఎ కఫా ey 

హణ హింద్యాదిఖభాపులు వ్ర 'యోల_క్షవ్యముల యగునుగదా. అట్టిరా 

వకములను ఆంధ్ర రూపకము లందమా, ద్రావిడరూపక్షము లందమాః? 

' గోత్రత్తః వ్రవిశతి, నో నిష్కారీన్వాఏ 2 ఇత్యాది లంగోవ పదేశవాక్యము 

శహామనుండిన ఆభాషదా ఆనాటకము* దానికి క నారో 
నామము పెట్టునో ఆభాషదో యది! | be వాల! 



వూర్వప వకుల శామాలు. క 

- (ర) ఈనాటకములందు ఉ_త్తమపాత్ర ములభూమికల థరించువా. 

రెవరు? సష్పర్లులా? శూద్రు, లేమేని చేరుదురా? i 

“యాజ్ఞ జ్ఞవల్యశిహ్యస్తాక్లాపియన బ్రితిఏవాభివ_ర్హ తే, తదస్యాన 

వలోకనీయచతుర్థవర్షస రస పురతః స్థాతుంనోచితమస్తైభిః | తదాగచ్చ | 

అన్యతోగచ్భామూ” 

అని 'సంస్కృుతమును భావీంచుళూద్ర, పాత్ర, మును పృసన్న రాఘ 

వస టకు గనవచ్చును. కుధీలన్రులను ఫా. నూ ద్ర వర్షలో చెప్పి 

నాంజేమి? నుతీయు, నాటక ప ప కరణాదికములను పురుషు స్త్రీలు 

గాని ఆడవచ్చునని _భరతమునిచెక్చియున్నాయ. అట్టుకేయుచో 
సంస్కృతీపా త్రములభూమికలను స్త్రీ లేగదా చేసికొనవలయును. మతి 
యు, రూపశ్రభాషోనియమమునకు న్వభావముగాని బభిచిత్యముగాని 

కారణమ్యగ్రాదంటగదా? అశ్చేని ఆసీత యేభాష భాషించిన మన_ కేమి? 
వష్రుడు సీశాభూమి కాథారియే గదా ఆభాషితముంజెప్పును. స్త్రీగాన్ని 

పురుషుండుగాన్తి భాహూణుడుగాని, కూ ద్రుండుగాని ఆభూమికం 
YJ 

దాల్బవచ్చునుగదా ? ఆట్లుండ నీమడిమైలలవిచారమేల ? నాటక మెల్ల 

సంస్కృతమయముగనే రచియింప రాదా?సామాజికులలో స్త్రీలు సంస్కృ. 
తము వినంగాడదని కారణమా! వారు వినక మానరు. 

YO ww ఆద జ (9) వీరిలో కొందలు గ్రామ్యము ప్రహసములందు ప్రయోక్త 

వ్వమని ప్రసాదించిరి. నాటకము మడియనియు ప్ర పహాసనము మాత్ర, ము 

మడిగాదనియు, వ్యవస్థాపింప వీరేమి యావ సత ఎవ దశ 

రూవకములలో చేరినదే, 

“నాట్లకంస ప్ర కరణం భాణః ప్రహసనండిముః 

వ్యాయోగసమువశాకాచ 5న ఏ చేశావోమృ గాదళ. 5 

మ 
[వో 

పృతవాయనులు వీరు సమ్మతింపనిచోంగల్దునా? వీరిసమ్మతి చే నిల 

ఛిపోవునా! బెచిత్యము చే సమ్మతి యందు రేని మున్సింగినారు. చాన్వ 

స్తర్షర్షూప కములయందును . ఉపరూాపకములయంధును గ్రామ్యుము 



౬౦ గ్రామ్యభాబాప్ర ప్రయోగ నిబంధనము, 

వయో _కృవ్యమ యగును. వోస్యరసమున ' కిది యనుకూలమడూరేసీ 

పోస్యము నాటకములయందును అవేతణీయమే. 

“అబ్దమ న్యేరసాఃసర్యే కార్యనిర్వహ ణచే౬దు తమ్. స 

(10) ఈవూర్వపమువాదులు కొందలు ధూపకమఃలు వ్రానీయు 
న్నారు. వీరికి, తెనుగున లక్యలత్ణజ్ఞానము సున్న, సంస్క తేము తెలి 

యనే తెలియదు [ఆందుగదా “నాట్య (లవణ) సౌగరముి” ఉన్న ది], 

జె 'చిత్యజ్ఞానము వాలలిక్కి.. వీరు కొందలు దారాణుల డ్రామాలయెక్య 

ముల వినియుందురేమోశాని పాటింపరు. ఇందుం గొండటు “నో ణాను 

వావములను ఆంధ్రీకరించి తన్మూలములగు సంస్కృత నాటకములం 
దెనిగించిన ట్లభఖినయింతురు. వీరినాట్యశా స్త్ర మిదిగోః:_ఒక కథ, అది 

కొన్ని యంకములు, అంకము కొన్ని రంగములంట, ప్కతిరంగము కొన్ని 

పాత్రభాషితములుు అని వ్రంతియ. వీరిభాపాజ్ఞానము, scene అనువద 

మును రంగమని యాం థ్రీకరించుకొనుటవేతనే శెల్లమగుచున్నది. వీరి 
“రంగము” కొంతవణకు భరతో_క్షమైన యంకలత్షణమును డాల్చియు 
న్నది. ఆచొప్పున వీరి నాటకములలో 40 అంకములు, 50 అంకములును 
కలుగును. 10 అంకముల శెచ్చుకూడదని భరతమువిశాసనము, “వీరి 
తెనుళప “డ్రామాలు” ర్త రూవకోపరూవ కముఅలో 28 

టిలోను జేననుంశేరన. క శక 

కోందలు మదీయ నాగానందముం గని,  భాషాథభేదామావశ్యోక 
మని ౫ గృహించియు, నామార్లమవలంబించిన నాశిషు ష్య లగుదురని ద్వేషిం 

చ్చి నీచపా త్రేముల కచ్చ తెనుగనియొకరసాభాస పునియమము కల్పించు 
కొని ? నిర్వహించుకో లేక పరమనీచపా త్రములకు నిజనియమవిరుద్ధ 
ముగా * తత్సమముం 'బెట్టుచు, బుషికనాన్థ సక్నాత్ర త ముల శ 

శ్పఒ సూప “బని యసియెవ, రదియేవంబయ్మువి కువ నస నివు 

జదుపుంబనిర్ర్హారుండయ్యును, సదయత చేశ్రోలి,యుందం సౌమ్యం జయ గక 
ఇదియొక కారుంతలమున చెంబడీవానిషద్యము, 



ఆశ్రామ్యునాటకములు.. a జరా 

మోొదిగల'చేతనుంబోలె మహారాజును “*పబువులు - అనిపించ్చుచు,. నీచ 

పాత్రములైన చేటికాదులచే సీశాది రాజకన్యాదులను, అతినమ్రత 

తో ఆతిసుకుమార సాబోధన చేయవలనసినచో, _ఆతితిరస్కారసూచక్ష 

ముగా మాండ్యక శాఘా తౌంగక్ర_రృనాంక ననిర్వాసనాది దండార్హముగా 

“రాచకూ_తురా” ఆని సంబోధన చేయించుచు, నటిని సూత్ర థారుని జే 

“డేపీ” యని టబేవిరిపించుచ , సూత్రథారుని నటిచే *బేవాొ యని 

అఘాోరింపించు చు గామ్యనాటకములు వ్రాయాచున్నారు. 
కనాను 

“భామ్యుత్వమన్ "చిత్యం | వ్యవవారాశకార వేషవచనానామ్ 

ఇన 3 A ce 
'దేశకులజాతివిద్యా ! వి _తృవయఃస్థానపాల్రైషు, రద్రటుండు. 

' వ్యాఖ్యః. =... .“వచనం భాపూలో  నేమిసాధువు. 

ఇ్రందునలన ను త్తములకు నీచభాహ (గ్రామ్యభాప వెట్టుటయూూ 

నీచులకు ఉత్తమభాష (వ్యాకృతభాపు పెట్టుటయు గ్రామ్య కాదోమో 

వహాములనియు, మదియ వ్ర తిపతులకు గ్రామా గ్రామ్యుస్వరూపమం 

తెలియదనియు, విశదముగదా. " 

"శ్ర్ర్రికావకములలో ౧. వాచికౌభినయభంగము, ౨. బౌచితక్హా 

భంగము, .3. రసళూన్యతే, రో. ఆంధ్ర శారదను అంతరించినభావ గాల 

చేయిటయు- వీరు3తమళ ావకలతుణా నభిజ్ఞ తనుకమ్ముకొనువారై ర 

ముకొటకు లవణ" ముల్లంఘీంచితి మని వీఠికలలో, బూటకములు ప్రాహ 

కొందురు. "భాపానియమము .వీపుచెప్పినట్లయగునేనియు రసముకొలకమ 

ఆని మనుమును అన్యులు ఏల యుల్లంఘనము నేయరాదు. 

వీరిలో కొందటు అచ్చమి శ్ర భేద 'నిర్వహాణములో కణ్వ
 దుష్యురా 

తాద్యు _త్రవబలపద్భములయందు ఎక్కువగా నచ్చ వెట్టి వు నీచతలా 

గల్పించినారు. ఇట తత్సమతేద్భవ 'దేశ్య పదములను, పాత్ర, గుణానుసా 

రముగా, ఉ_త్తములకు ల్వీ a మధ్యములకు 2, 2-2, అధములకు క్షే 

2. ౩, 'అనియేని కందాయములవ లె పంప
కము నేయవలయునా! "పరిశో 

యెన్న యచ్చచే నీచతయెట్లు తెలియును? ఈదై సతనుచే నీచనీచత్ర రాజ 



మక యుగాయురకాాతంతుందునానామినావా. 

న నన. 

వాయన యుపి. ౬ రాయావాడాలట సారం. దక శా! 

న. 

కుత డ్రామృభామబూ వ్ర యోగ నీబంధనము, 

శేడమెట్లేర్చడును? ఆయదై (తమున. ఆభేధములు చేనే-లేన్రగ దా?-మభ్యే 

మపాత్రములమధ్యత యెట్లు కెలియును? మరియు సులువుగా నుండవల 
సిన రూపకరచన అచ్భనియమము చే చ నీచపాత్రు 

నీచభాషూ భేద నిరాాహ్యాములై న యంకనోష్టీ క మ్రైంఖణ శ 

తెలుగున నధోగతియ గావలనినదా? (అచ్చ తెనుగు శాకుంతలమంఃట: 

వూర్షపతులమతమున సర్వ ప్రాకృతశాకుంతలముగడా దానికి తగినమూ 

లము! అట్టిశాకుంతలమున్న దా?) ఈనాటకములో నిచపాత్రలకు అచ్చ 

పెట్టితిమని ముందుగాసామాజికులకు ప్రకటన నేయుదు ౫ చేయు! 

డు చేసినను ఆభేదమును కనిపట్టువారు వారిలో నూర్లురి కొొక-రేని 

యుందురా? ఉందురుపో, ఆయొక్క_రికొటకౌ యీ ప్ర యోగశ్లే శము? 

సంస్కృతము తెలియని యీకవిగారు తెనుంగుళబ్దము విన్నమా,శత్రాన నది 

తత్సమమో తన్శవమోా దెళ్యమో చెప్పగలరా? సామాజికులనుత ర్వాత 

వరికి ంతము. సారవర్లి కమనిగదా మహేంద్రుడు ప్రార్థించెను?! గ్రామ్య 

ము పల్కీనగదా, ఈపా త్రముయోగ్యత ఇట్టిదని సామాజికులకు . 

వంటనే తెలియును ? మధ్యమధ్యను కవిగారు ఆడించుకొనుచువచ్చి ఇది 

నీచపాత్ర ముఅని చెప్పిపోవుచుందురా ? అచ్చలెస్టు ఇట్లు వనికిఠాక్రపో 

యెలోదా! గా గ్రాన్యుముంగొననిచో ను_త్తమపాత్రముల మావోత్త స పరి 

శ్రా ంకొదులను సూచించుట యెట్లు? యథాలిఖతవాచనమందు గమ్య 
మును తప్పించుట యెట్లు? కావున గ్రామ్యము సరసరూపకధచయితలకు 

కంఠాభరణముగాను, విరసరాపకరచయితలకు కంఠపాశమయుగాను, తగు 

లుకొన్నది. వమివేసీనను తొ లంగదు. కొంద తఆవరేని సంన్యృృృతేమును 

ఛాషించిరో లేదో, భాషింపనివారున్న నుందురుగాక, వారెల్ల భాషింప 
భలసినవారుగావ్రున, ఆయాచిశ్యము చే వారికి సంస్కృతము పెట్టు మని 

భరతాదేశము. కాతవాహనుయ మహీాకీపరిభూతుడు కాకముందు 
రేభాషియ్యే . అనంతరము ఆజుమాసములకావనల సంస్క్భాతభా, 

షు. ఆతనిచరితము రూవకము చేసినచో అక వపు నిర్వహింవవల 



్రామ్యనాటక ములు. ౬3 

యుమ్రగదా, అట్లు ఎల్లరచరిత్రమును తెలియదు గావున తెలియని కావుల 

పామాన్యాచిళ్యము నవలంవింవవలయును, పూర్వము గ గొప్పవారు స సం 

స్కృతమే మాటలాడు చుండిరి. ఆమాచారము రూవకములందు ని నిబద్ధ 

మైనది. మనము వూర్యచరితమే ప్రా పాయికము గా ,వాయుదుము గావున 

ఉ_త్తమపాత్రములక్కు వారు గ్రామ్యుముపల్కి-రను నిశ్చయము లేనం 

'దున, వ్యాకతము పల్క_వలసీనవారగుట చేత, వారికి వ్యాకృతమే పెట్టు 

క్ పాటలు మొదలైనవి కొన్ని స్వాభావికములుగావు గాని 

'సిభావమునకు వై "వగా _నాట్యథర్మి రూవక్రవముందు గంజనార్థము వానిని 

| చేప్పకొమ్మని భరతా దేశము. లోకధరి యందవి చేరవు. | 

XML 

అతివాక్య క్రి యో సేత మతిసత్త్యాతిభావికమ్ 

లీలాజ్దవో రాభిన యం నాట్యలశుణలక్ష తమ్. 

స్వరాలం కారసంయు క్ర క మళ స్థవురుబూ అ యమ్ 

యదీదృశంభ పన్నాట్యం నాట్యధరీ, తుసాస్ఫృతా. 

స్వరాలం కారములు పాఠ వ్ధర్య ములు. | 

లోశేయదభి రరూజ్యంతు భద్రమ్ శోవయుజ్య తే 

ప సాస్యధర్త్ తుసాస స్థా. 

త్ కృంచె వైవయద్య్యాకం నళ్ళణ్వ_న్సిపరస్పరమ్ 

అను సె క్షంప్రాయ కేయచ్చ నాట్యథర్మి తుసాస స్ఫృతా.- 

కై లయానవిమానాని చర్మవ ర్యాయుధధ్యజూః 

మూ _ర్రిమ న్తః ప్రయుజ్య శే నాట్యథర్మీ తుసాస్టృతా 

లలితె కై రజ్దవిన్యానై తాత ప్ప _ప్రవదశ మైః 

నృత్య తేగమ్య తేచాపి. నాటనిభర్మీ తుసాస్త లః 

రంగమందు మృతిని సాొంగోపొంగముగా జూపి మృతభూమికా 
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